NÚM 04/08
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 17 DE JUNY DE 2008
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-dos d’abril de 2008, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots
els Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Jesús Brugués i Brugués i amb l'assistència dels Regidors
Sr. Josep Centellas, Sr. F.Xavier Brugués, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep
Jorba. Assistint hi la Secretària que estén la present.
Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat Costa.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les dinou hores i deu minuts. Procedint-se
per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de ser
discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ A
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ODENA
Per part del grup municipal Convergència i Unió es presenta la següent proposta:

LA

Vist els Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena publicats en el Butlletí
Oficial de la Província de data 19 d’ octubre de 2001, 5 d’ agost de 2003 i 21 de juliol de 2006
composada en aquests moments pels municipis d’ Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Odena , La Pobla de Claramunt i Jorba
Vist que aquest Ajuntament de Castellolí esta interessat en incorporar-se com a membre de ple
dret a l’ esmentada Mancomunitat
Atès els articles 1 i 38 dels Estatuts de l’ esmentada Mancomunitat així com els articles 36 del
Reglament de Població i Demarcació Territorial aprovat per Reial Decret 1690/1986, d’ 11 de
juliol i 94.1.a) del Reglament de Població i Demarcació dels ens locals de Catalunya aprovat per
Decret 140/ 1988 de 24 de maig
Es proposa al Ple de l’ Ajuntament l’ adopció per majoria absoluta, de conformitat amb l’
article 47.2.g) de la Llei 7/ 1985, de 21 d’ abril, reguladora de les bases de règim local, dels
següents acords:
PRIMER.- Sollicitar la incorporació de l’ Ajuntament de Castellolí a la Mancomunitat
Intermunicipal de la Conca d’Òdena composada pels municipis d’ Igualada, Vilanova del Camí,
Santa Margarida de Montbui, Odena , La Pobla de Claramunt i Jorba
SEGON.- La sollicitud d’ incorporació es realitza per la totalitat les finalitats de la Mancomunitat
acceptant en tots els seus termes els Estatuts de la Mancomunitat
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TERCER.- Notificar els presents acords a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
pel seu coneixement i efectes .

L’Alcalde fa una explicació dels motius que han motivat aquesta decisió i dels serveis
que pot donar aquesta Mancomunitat. També llegeix els punts més importants dels
Estatuts de la Mancomunitat.
El Sr. Josep Centellas manifesta que no sap a que ens obliga la Mancomunitat i a què
ens dona dret i que es podria haver fet una posta en comú per arribar a un acord
consensuat. El seu grup s’abstindrà, no perquè no creguin que no es interessant, sinó
per l’exposat anteriorment.
Es procedeix a la votació aprovant-se la proposta per 4 vots a favor del grup municipal
CiU i 2 abstencions del grup municipal ApC.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió

essent les dinou hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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