NÚM 01/10
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 19 DE GENER DE 2010
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia dinou de gener de 2010, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple ordinari 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. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep Jorba, Sra. Montserrat Costa i Sr.
F. Xavier Brugués
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i trenta-cinc 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.-CONCERTACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA.
Atès que finalment no s’ha pogut dur a terme l’acord de Ple de data 21 d’abril de 2009,
de concertació d’operació de tresoreria amb l’entitat Banc Sabadell.
Atès el procediment incoat per concertar una operació de tresoreria.
Atès l’informe de la intervenció municipal.
Vist els articles 52 i 53 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre,
El Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres abstencions del grup
municipal ApC, acorda:
Primer.- Concertar una operació de tresoreria amb l’entitat Caixa Sabadell, per un
import de 95.000 euros, per un termini màxim de 1 any i amb les següents condicions:
- Interès: euribor +2,50%
- Comissió obertura 0,50%
- Comissió estudi i cancel·lació: 0%
L’operació sol·licitada no excedeix del límits previstos a l’art. 52 de la Llei 39/1998 de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de
30 de desembre.
Segon.- L’objecte del crèdit és cobrir necessitats transitòries de tresoreria.
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Tercer.- Afectar l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa urbana i l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica com a garantia, fent constar que no està afectat per altres
operacions.
Quart.- Informar d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tots els documents necessaris per dur a
terme el present acord.
SEGON.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT INCLOS AL PUOSC 2009 CORRESPONENT A
L’OBRA DE REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAL TARDÀ.
Atesa la formulació definitiva del Pla Únic d’Obres i Serveis 2009 on s’inclou l’obra
“Reparació i pavimentació del camí veïnal de Cal Tardà
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el PUOSC 2009 per finançar l’obra descrita i
que ascendeixen a 58.437,06 euros i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
Director facultatiu de l’obra: Roser Vilanova Muset, Arquitecte- tècnica
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la
tramitació reglamentaria i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i del serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per l’inici i
execució de l’actuació així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostaria
511.620.00 hi ha una consignació suficient per atendre aquesta actuació.
TERCER.APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L’OBRA DE REPARACIÓ
I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAL TARDÀ I CONVOCATÒRIA PER A LA SEVA
CONTRACTACIÓ.
Atès que per part de l’Alcalde es detectà la necessitat de realitzar la contractació de les
obres consistents en la reparació i pavimentació del camí de cal Tardà . Aprovat el
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projecte d’obres corresponent, efectuat el replantejament i existint la disponibilitat dels
terrenys, s’incorpora el projecte a aquest expedient de contractació.
Atesa la característica i l’import de l’obra es considera com a procediment més adequat
el procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 12 de gener de 2010 s’emeté un informe d’intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Amb data 14 de gener de 2010, va ser emès un informe per la Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
Amb data 15 de gener de 2010, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació del contracte.
La legislació aplicable és la següent
— Els articles 6, 65, 75.5, 105 i següents, 135.3, 153, 154, 155, 162, 212 i següents
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
— El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques (articles vigents després de
l’entrada en vigor del Reial decret 817/2009).
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Per tot l’exposat, el Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, per a l’obra consistent en la reparació i pavimentació del camí de cal
Tardà.
SEGON. Autoritzar, en la quantia de 116.874,12 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació de les obres de reparació i pavimentació del
camí de cal Tardà per procediment negociat sense publicitat, amb càrrec a la partida
511.620.00 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2009.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran el
contracte d’obres consistents en reparació i pavimentació del camí de cal Tardà per
procediment negociat sense publicitat.
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QUART. Sol·licitar ofertes, al menys, a tres empreses per l’òrgan de contractació.
L’abstenció del grup municipal ApC ve motivada perquè no estan d’acord amb el
projecte en sí. Es podria fer menys tram de camí però asfaltat, tal i com es va
manifestar en l’aprovació del projecte.
QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ
“CONSTRUCCIÓ DE LOCAL MUNICIPAL PER SERVEI EDUCATIUS, CULTURALS I
SOCIALS.”
Atès el Reial decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea un Fons Estatal per
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local,
El Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres en contra del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar la realització de la inversió projectada següent: Construcció de local
municipal per serveis educatius, culturals i socials per import de 51.243 €
Segon.- Comunicar aquest acord al Ministeri de Política Territorial.
El Sr. Josep Centellas manifesta que voten en contra d’aquest punt i del següent
perquè aquest ajut es podria haver dedicat a la rehabilitació del Centre, que està molt
malmès.
El Sr. Alcalde manifesta que la construcció d’aquest edifici s’ha projectat per poder
prescindir de la finca can Camilo per la que l’ajuntament paga un lloguer .
En el nou edifici s’hi portaran a terme activitats que no poden fer-se en altres locals
municipals així com usos de magatzem de material municipal.
CINQUÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE “CONSTRUCCIÓ
DE LOCAL MUNICIPAL PER SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I SOCIALS.
Redactat el projecte de l’obra “Construcció de local municipal per serveis educatius,
culturals i socials”, el Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres en
contra del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “construcció
de local municipal per serveis educatius, culturals i socials, redactat pel tècnic Joan
Subirana Vila, i que ascendeix a un pressupost de 51.243 euros, amb càrrec al Fons
Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al Butlletí
oficial de la Província i al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui
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ser consultat el projecte a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin formular les
al·legacions pertinents. En cas que no es produeixin al·legacions es considerarà
definitivament aprovat.
SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT AMB EL SECTOR
AGRÍCOLA I RAMADER ESPANYOL.
L’Ajuntament de Castellolí vol posar de manifest el seu suport i total adhesió a les
demandes que fan les organitzacions professionals agràries COAG, ASAJA i UPA
mitjançant l’aturada general de l’activitat prevista per al dia 20 de novembre de 2009 i
la manifestació que ha tingut lloc el dia 21 de novembre a Madrid.
En aquest sentit, posem de manifest que aquest Ajuntament es solidaritza amb el
sector agrícola i ramader espanyol al que considera sector estratègic, vital per
desenvolupament del món rural.

SETÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Jorba pregunta que quin es el calendari d’execució de les obres de l’A-II,
accés can Marino.
L’Alcalde respon que la programació de Foment no va ser la correcte, per les dates en
que es va començar l’obra i a banda Foment no deixa asfaltar amb temperatures
inferiors a 5 graus com les que varem tenir en aquelles dates. També va coincidir amb
una nevada i les vacances de Nadal per part de l’empresa concessionària. L’últim
compromís es que es pavimenti aquesta setmana i es procedeixi a la seva obertura.
El Sr. Josep Jorba demana si els veïns podran disposar del projecte definitiu del traçat
de la carretera de Manresa.
L’Alcalde manifesta que no es disposa d’un projecte definitiu, que demanarà a
Dragados si ja hi ha algun projecte amb les modificacions i si està aprovat o no.
La Sra. Montserrat Costa pregunta com està la telefonia dels Pinyerets.
L’Alcalde respon que a un mes de que s’acabi.
La Sra. Montserrat Costa manifesta que el pont del camí de Cal Tardà a causa de les
pluges està en molt mal estat.
L’Alcalde respon que s’ha comunicat a Foment, que es qui va fer l’obra i ho va deixar
malament.
El Sr. Centellas llegeix un escrit que li ha fet arribar un veí:
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- pregunta quin es el protocol que es segueix en cas de nevades, qui es l’encarregat
d’obrir camins, si es que s’han d’obrir i que han de fer els veïns quan tenen el camí
tancat.
L’Alcalde manifesta que el que fa l’Ajuntament davant una nevada important es trucar
a totes les masies que hi ha gent gran per veure si necessiten algun servei com anarlos a buscar, netejar l’accés, etc. Quan neva la gent s’ha de treure la neu de davant de
casa seva, encara que sigui via pública. Creu que la situació d’aquesta última nevada
no va ser complicada. El que s’ha de fer si algun veí te algun problema es trucar a
l’Ajuntament, als regidors o directament a l’alcalde.
El Sr. Centellas reclama una sèrie de respostes als escrits presentats a l’Ajuntament.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i quaranta minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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