NÚM 05/10
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 13 DE JULIOL DE 2010
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia tretze de juliol 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, Sr. F. Xavier Brugués i Sra.
Montserrat Costa.
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.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap al·legació a
l’acta de la sessió de data 20 d’abril, d’acord amb el que estableix l’art. 106.3 de la Llei
municipal i de règim local, no es presenta cap i l’acta queda aprovada per unanimitat.
SEGON.- FIXAR LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011
Vista l’Ordre TRE/309/2010, de 11 de maig de 2010, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2011.
Atès que l’esmentada Ordre diu que dues festes locals seran fixades mitjançant una
ordre del Conseller de Treball, i que aquestes seran retribuïdes i no recuperables, a
proposta dels municipis respectius.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Fixar les dues festes locals del municipi de Castellolí per a l’any 2011 en les
dates següents:
- 26 d’abril
- 7 de maig
Segon.- Notificar la present resolució al Departament de Treball de la Generalitat.
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER
A LA CONNEXIÓ DE LA XARXA DE MITJA TENSIÓ DE L’ESTACIÓ RECEPTORA DE
L’ANOIA AL POLÍGON INDUSTRIAL CAN PARERA.
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En data 15 d’abril de 2010 s’ha rebut per part d’Institut Català del Sòl el projecte
constructiu per a la connexió de la xarxa de mitja tensió de l’estació receptora de
l’Anoia al Polígon Industrial Can Parera, per procedir a la seva aprovació.
S'ha emès informe de l’enginyer municipal en data 4 de juny de 2010
El Ple de la Corporació amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte constructiu per a la connexió de la xarxa de
mitja tensió de l’estació receptora de l’Anoia al Polígon Industrial Can Parera.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al BOP i al
tauler d’anuncis, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a
la secretaria d’aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents.
QUART.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE CONFIRMACIÓ I
CLARIFICACIÓ DE DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES A L’ORGT
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de
Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb
el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal .
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, es creu procedent confirmar i ratificar la delegació de

2

funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut de l’exposat, el Ple, amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC acorda:
PRIMER.- Especificar que els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment .
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Notificació de les liquidacions
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i practica de
les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa de recollida d’escombraries
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI.- Taxa pel subministrament d'aigües.
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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•
•

Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII.- Contribucions especials
•
•
•
•
•
•
•

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Quotes d'urbanització
•
•
•
•
•
•
•

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X. – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació
del servei de telefonia mòbil.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
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·
·
·
·

Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XI.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Taxes diverses:
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per llicencia d'obertura d'establiments
Taxa per inspecció de motors en establiments
Taxa reguladora del cementiri
Taxa vigilància i inspecció i tinença d'animals domèstics
Taxa per la neteja i tancament de solars.
Taxa pel servei d'intervenció integral de l'administració en les activitats i
instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis de llar d'infants municipal.
Taxa per les llicències de primera ocupació
Taxa per serveis especials
Taxa per l'ús d'instal·lacions i annexes municipals
Taxa per l'expedició de documents.
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
Execucions subsidiàries
Concessions administratives
Sancions diverses
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
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•

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en l’apartat primer, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient, tot això de conformitat amb el que preveu l’article 27
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i les seves
disposicions concordants.
TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a
d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
CINQUÈ.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALAUNYA – TRAM SUPRAMUNICIPAL
Vist el que estableix la llei 25/2009, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2010 sobre la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de
Cooperació Local, i més concretament la regulació que es fa del nou capítol per a la
prestació supramunicipal de serveis.
Atès que d’acord amb la Resolució publicada al DOGC núm. 5592, ha estat aprovada la
distribució per municipis corresponent a Castellolí una dotació de 3.713,02 euros.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la distribució de 3.713,02 euros que correspon a aquest Ajuntament
com a participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya de la següent forma:
- el 50% per a dotació del Consell Comarcal de l’Anoia
- el 25% per a dotació de la Mancomunitat de Disminuïts Psíquics de l’Anoia.
- El 25% per a dotació de la Mancomunitat de la Conca d’Odena
Segon.- Traslladar el present acord a la Direcció General d’Administració Local, al
Consell Comarcal de l’Anoia, a la Mancomunitat de Disminuïts Psíquics de l’Anoia i a la
Mancomunitat de la Conca d’Odena.
SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA FLAMA DEL
CANIGÓ I ALS FOCS DE SANT JOAN
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Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà,
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques
i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps.
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat, EL PLE D’AQUEST AJUNTAMENT APROVA:
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana
que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa
Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les
tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin
les accions necessàries per fer-la efectiva.
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, al carrer de la Diputació, 276,
principal, 08009 de Barcelona o bé al correu electrònic flamacanigo@omnium.cat
SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ A FAVOR D’UN CANON DE
RESIDUS INCENTIVADOR.
La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus regula els cànons que
graven l’abocament i la incineració de residus municipals. El primer d’ells ja estava en
vigor des de 2004, el segon entrà en vigor a inicis de 2009.
En el Preàmbul de la Llei es considera que “cal prioritzar la minimització i la valorització
dels residus i donar un impuls eficaç a les operacions de recollida selectiva, separació,
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reciclatge i reutilització dels residus, de manera que permetin l’aprofitament de la
utilitat dels residus com a recurs” i s’articulen els cànons amb aquests objectius.
L’import dels cànons és de 10 € per tona de residus municipals destinats a dipòsit
controlat i de 5 €/tona per aquells portats a instal·lacions d’incineració de residus (amb
tipus impositius augmentats en alguns supòsits). Són subjectes passius del cànon els
ens locals titulars del servei de gestió de residus municipals i els productors de residus
municipals que no són objecte del servei municipal de recollida.
La Llei també regula el Fons de gestió de residus, la Junta de Govern del qual acorda
cada any els criteris que determinen la distribució de la recaptació de fons procedents
dels cànons (el que es coneix com a retorn del cànon). Els beneficiaris d’aquests
recursos procedents de la recaptació del cànon són els ens locals, tant municipals com
supramunicipals, dedicats a la gestió de residus municipals.
Des de fa anys hi ha una tendència progressiva a la menor recaptació del cànon i a
majors necessitats de repartiment de recursos entre potencials beneficiaris. Aquesta
tendència és lògica i desitjable, i es deu als creixents nivells de recollida selectiva, fet
que demostra l’efectivitat del cànon de residus i d’altres mesures. El que no es
considera lògic és que cada any es faci front al desequilibri entre ingressos i despeses
de la mateixa forma: reduint les despeses (el retorn) en lloc d’incrementant els
ingressos (el cànon).
Els retorns no només han baixat globalment, sinó que a més, degut a l’aplicació de
criteris no del tot consistents amb els principis inspiradors de la Llei 8/2008, les
darreres modificacions han disminuït sensiblement els retorns en concepte de recollida
selectiva de fracció orgànica, recollida selectiva de paper i cartró, deixalleria i s’ha
suavitzat la discriminació que afavoria econòmicament una baixa presència d’impropis a
la fracció orgànica. Aquests eren aspectes fonamentals per afavorir un nivell alt de
recollida selectiva i que aquesta fos de qualitat.
Per tot això, l'Ajuntament de Castellolí, en sessió plenària
ACORDA:
1. Proposar l’increment dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que
graven l’abocament i la incineració de residus municipals, amb l’objectiu de
desincentivar la recollida no selectiva i els tractaments finalistes.
2. Incrementar els retorns del cànon amb l’objectiu d’afavorir un nivell alt de recollida
selectiva.
3. Incrementar la discriminació afavoridora d’una recollida selectiva de qualitat. A tal
efecte es proposa mantenir els baixos coeficients pels retorns unitaris destinats a
fracció orgànica amb alt nivell d’impropis i seguir-los reduint, i recuperar la
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discriminació positiva de la que gaudien els municipis amb menor presència
d’impropis a la fracció orgànica i que les recents modificacions han atenuat.
4. Afavorir la recollida selectiva de fracció orgànica front al seu tractament o front a
altres conceptes beneficiaris del retorn, ja que si es fa una bona recollida selectiva
d’aquesta fracció, el seu tractament i el de la resta de fraccions esdevé menys
costós.
5. Notificar aquest acord plenari al Conseller de Medi Ambient i Habitatge i a la Gerent
de l'Agència de Residus de Catalunya, als membres de la Junta de Govern del Fons
de Gestió de Residus i al Parlament de Catalunya.
VUITENA.- APROVAR,SI S’ESCAU, UNA MOCIÓ PRESENTADA PER LA FEMP EN
RELACIÓ A 1% CULTURAL
La Ley de Patrimonio Histórico establece la obligación de destinar en los contratos de
obras públicas una partida de, al menos, el 1% a trabajos de conservación o
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o al fomento de la creatividad
artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno. Estos trabajos se
realizan a través de proyectos que pueden presentar tanto las Administraciones como
las Universidades Públicas, por lo que todos los Ayuntamientos pueden concurrir a esta
financiación.
En reiteradas ocasiones, desde la FEMP se ha solicitado formalmente al Ministerio de
Cultura la incorporación de representantes de las Entidades Locales en la Comisión
encargada de coordinar este uno por cien cultural y de aprobar las actuaciones que se
van a realizar, ya que a pesar del reconocimiento establecido en el artículo 6 del Real
Decreto por el que se crea dicha Comisión, sobre la necesidad de colaborar con la
Entidades Locales para llevar a cabo actuaciones conjuntas, su Artículo 3, relativo a la
composición de la Comisión, no contempla la participación de miembros de las
Entidades Locales en la misma.

Para posibilitar que dicha demanda se vea finalmente materializada, a propuesta de la
Comisión de Cultura de la FEMP, se ha considerado oportuno trasladar a los
Ayuntamientos, la conveniencia de aprobar mociones solicitando que se modifique la
normativa vigente en relación con la coordinación del uno por cien cultural, para que en
las respectivas comisiones técnicas y políticas se incorporen representantes de las
Entidades Locales designados por la FEMP.
La participación de representantes locales en la Comisión Interministerial permitirá una
mejor defensa de los intereses de las Entidades Locales, respecto a importantes
decisiones que se plantean en el seno de la Comisión, como la adoptada en su día
referida a la supresión de la posibilidad de incluir como coste la redacción del proyecto,
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con la dificultad que ello conlleva para los Ayuntamientos, tal y como ha puesto de
manifiesto la Comisión de Patrimonio Histórico-Cultural de la FEMP.
Por lo expuesto, el Pleno de la Corporación, per unanimidad acuerda aprobar una
moción por la que se inste a los Parlamentarios nacionales de los distintos grupos a
impulsar la modificación de la normativa vigente en relación con la coordinación del uno
por cien cultural, solicitando que a dicha Comisión Interministerial y a sus Grupos de
Trabajo se incorporen representantes de las Entidades Locales, designados por la FEMP.
El Sr. Josep Jorba proposa que es faci una moció conjunta amb Odena, Castellfollit i
Castellolí atès que actualment s’està duent a terme l’obra de la Carretera C-15/C-37
NOVÈ.- DONAR COMPTE DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ I
DRAGADOS EN RELACIÓ A LES BARRAQUES DE PEDRA SECA.
Per part de l’Alcalde – President es dona lectura al conveni de data 27 d’abril de 2010
entre l’Ajuntament de Castellolí i Dragados SA en relació a les barraques de pedra seca
afectades per les obres de la carretera C-37 i C-15, el qual es transcriu a continuació:

Castellolí, a 27 d’abril de 2010
COMPAREIXEN
D'una part, el senyor Jesús Brugués i Brugués, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellolí,
les dades del qual s'ometen per l'ostentació del càrrec.
I d’altra part, el Senyor José I. Martín-Alós Budallés, cap d’obra de l’empresa Dragados S.A.
en representació de l’empresa Dragados SA, domiciliada al carrer Aragó. 390-394 6ªplanta de
Barcelona 08013
ACTUEN
El Senyor Jesús Brugués i Brugués, en nom i representació orgànica del Municipi de Castellolí,
com Alcalde - President del seu òrgan corporatiu, en exercici de la seva facultat que li atribueix
l'article 51.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya,
El Senyor José I. Martín-Alós Budallés, en nom i representació de de l’empresa Dragados SA,
domiciliada al carrer Aragó. 390-394 6ªplanta de Barcelona 08013,
EXPOSEN
I.- Que Dragados SA està executant l’0bra de construcció i condicionament de l’eix Diagonal
(carreteres C-15 i c-37) tram 3: vilanova del Camí, Castellfollit del Boix.
II.- Que les esmentades obres afecten directament a quatre barraques de pedra seca
identificades a l’informe/memòria de patrimoni cultural “barraques de pedra seca ED6, 11 , 12 i
16”, realitzat per l’empresa ATICS en data abril 2010, situades en aquest terme municipal, que
l’Ajuntament de Castellolí vol conservar atès el seu valor arqueològic i cultural.
III.- Que ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca la seva capacitat per atorgar el
present acte, i convenen en la celebració del present conveni de col·laboració,
PACTES:
PRIMER.- L’empresa Dragados SA es compromet a traslladar i reconstruir la barraca ED12 a la
zona verda del polígon de Can Parera d’acord amb el plànol d’ubicació adjunt.
SEGON.- L’empresa Dragados SA enderrocarà les barraques ED6, 11 i 16 comprometent-se a
traslladar totes les pedres obtingudes a zones de dipòsit dintre del terme municipal, per ser
utilitzades en la reconstrucció de barraques existents en mal estat.
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TERCER.- Dragados SA es compromet a col·laborar en la reconstrucció de barraques en mal
estat existents al municipi, per part de l’Ajuntament, aportant ma d’obra fins a un total de 120
hores sota la tutela de l’Ajuntament en les tasques de reconstrucció.
QUART.- Amb aquests pactes l’Ajuntament deslliura a l’empresa Dragados SA d’altres
compensacions per l’enderroc de les barraques considerades i està d’acord amb l’eliminació de
la resta de barraques afectades.
I perquè consti als efectes oportuns, ho signen, per duplicat exemplar, en el lloc i data "ut
supra".

El Sr. Josep Jorba demana que part de les hores de ma d’obra es dediquin a alguna
barraca de la zona de Sant Feliu.
El Sr. Alcalde respon que parlarà amb la Sra. Montserrat Brugués, que va ser qui va
realitzar la catalogació de les barraques, per veure en quina barraca de la zona seria
més convenient fer alguna actuació.
DESÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2009
Com ja expressaven les oportunes convocatòries, l'objecte de la present sessió, entre
d’altres, era examinar i aprovar el Compte general corresponent a l'exercici de 2009,
el qual ha estat exposat al públic, i així mateix examinat minuciosament per la
Comissió, que ha emes els corresponents informes que consten en l'expedient.
Atès que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions ni
al·legacions.
El Ple, amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres abstencions del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar el compte general exercici 2009.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sindicatura de Comptes
ONZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT 1/10
El Ple de la Corporació amb quatre vots a favor del grup municipal CiU 1 tres
abstencions del grup municipal ApC acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2010 en la
següent forma:
1 ) CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
314 480.00 Ajuts urgència social a famílies
324 622.00 Construcció de local municipal per serveis
Educatius, culturals

3616,00
51243,00
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total

54859,00

1) CRÈDITS A SUPLEMENTAR
Per fer front a les despeses caldrà augmentar les partides següents amb la quantitat que
s’expressa:
funcional econòmica descripció
total
ampliació
161
210.02
Reparació xarxa d’aigua
2102,96
330
212.00
Reparació edificis
1680
151
227.13
Redacció poum
35547,04
total
39330,00
FINANÇAMENT
NOUS INGRESSOS
45402 DIPUTACIO ajut urgència social
45400 DIPUTACIO subvenció clorador
770.00 aportació empreses redacció POUM
399.06 Companyia asseguradora
720.00 Subvenció FEOSL construcció local municipal

3616 €
2102,96 €
35547,04€
1680,00 €
51243,00€

TOTAL

94189,00€

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d'exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al B.O. de la Provincia i
Tauló d'Edictes d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant
aprovat definitivament el present expedient si en el termini d'exposició pública no es
presenta cap reclamació.
DOTZÈ.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

16 d’abril de 2010
16 d’abril de 2010
20 d’abril de 2010
20 d’abril de 2010
20 d’abril de 2010
20 d’abril de 2010
23 d’abril de 2010
26 d’abril de 2010
29 d’abril de 2010
4 de maig de 2010
4 de maig de 2010
10 de maig de 2010
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Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

78 de data 10 de maig de 2010
79 de data 10 de maig de 2010
80 de data 10 de maig de 2010
82 de data 18 de maig de 2010
83 de data 18 de maig de 2010
85 de data 20 de maig de 2010
86 de data 20 de maig de 2010
87 de data 25 de maig de 2010
88 de data 25 de maig de 2010
89 de data 25 de maig de 2010
90 de data 25 de maig de 2010
91 de data 25 de maig de 2010
92 de data 25 de maig de 2010
93 de data 25 de maig de 2010
94 de data 25 de maig de 2010
95 de data 25 de maig de 2010
96 de data 25 de maig de 2010
97 de data 25 de maig de 2010
98 de data 25 de maig de 2010
99 de data 26 de maig de 2010
100 de data 26 de maig de 2010
101 de data 1 de juny de 2010
102 de data 1 de juny de 2010
103 de data 8 de juny de 2010
104 de data 9 de juny de 2010
105 de data 9 de juny de 2010
106 de data 11 de juny de 2010
107 de data 14 de juny de 2010
108 de data 14 de juny de 2010
109 de data 15 de juny de 2010
110 de data 15 de juny de 2010
111 de data 16 de juny de 2010
112 de data 17 de juny de 2010
113 de data 17 de juny de 2010
114 de data 17 de juny de 2010
115 de data 21 de juny de 2010
116 de data 22 de juny de 2010
117 de data 23 de juny de 2010
118 de data 29 de juny de 2010
119 de data 29 de juny de 2010
120 de data 29 de juny de 2010
121 de data 6 de juliol de 2010
122 de data 6 de juliol de 2010
123 de data 7 de juliol de 2010
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TRETZÈ.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part del Ple es ratifiquen per unanimitat els següents decrets
DECRET NÚM. 76 DE DATA 6 DE MAIG DE 2010

Atès que el Consell Comarcal de l'Anoia és un ens públic comarcal, i de conformitat amb l’art.
25.1 a) del DL 4/2003 TRLOC, correspon a la comarca l’exercici de les competències que li
atribueix la Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments. En
aquest sentit l’art. 17 del PAC aprovat pel Consell Comarcal de l’Anoia (DOGC núm. 2002 de
25.01.1995) preveu la recollida de residus prèvia delegació de la competència per l’ens local.
Atès que l’art. 301 i següents del ROAS en relació a l‘art. 13 i següents de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, estableix el procediment administratiu respecte a la delegació de competències i
comarcalització de serveis, facultant-se la seva efectivitat mitjançant conveni administratiu.
Atès que en aquest sentit, l’ajuntament de Castellolí coincideix en la necessitat que cal cooperar
institucionalment per portar a terme la competència municipal de recollida de residus,
concretament la fracció orgànica a l’empara de les previsions de l’article 22 de la Llei 9/2008 de
10 de juliol, reguladora dels residus, en la que, tots els municipis han de prestar el servei de
recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, incloent-hi la fracció orgànica.
Considerant que en el cas dels municipis amb una població de dret inferior als 5.000 habitants,
que no disposin de mitjans tècnics i econòmics suficients que impedeixin prestar el servei de
recollida selectiva de fracció orgànica, tractament i gestió per si mateixos aquesta pot ser
assumida per el consell comarcal corresponent.
Per tot l’exposat
RESOLC:
Primer.- DELEGAR a favor del Consell Comarcal de l’Anoia les competències que atorga l’art.
38.2 de la Llei reguladora dels Residus, per a la prestació del servei de recollida, transport, i
tractament de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals, FORM, d’aquest municipi.
Segon.- L’Ajuntament de Castellolí cooperarà amb el Consell Comarcal de l’Anoia amb tot allò
que sigui necessari per assolir una millor prestació del servei.
Tercer.- NOTIFICAR al Consell Comarcal de l’Anoia el present acord de delegació de
competències, per tal que adopti les mesures escaients en ordre a la seva efectivitat.
Quart.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Castellolí per
la prestació del servei de recollida selectiva de fracció Orgànica.
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Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es celebri.

DECRET NÚM. 81 DE DATA 11 DE MAIG DE 2010

Atesa la resolució CMC/1193/2010, de 31 de març, de convocatòria per a la concessió de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural, corresponent al bienni 2010-2011.
Atès que un dels pocs edificis de valor cultural del municipi de Castellolí es l’Església Vella,
situada en un turó al sud de la població, representant per la seva excel·lent visibilitat, una de les
imatges més representatives del municipi i que cal consolidar i reparar els elements existents.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació una subvenció per
import de 75.390,55 euros per a la reconstrucció i rehabilitació de l’església Vella de Castellolí.
Segon.- Fer constar el compromís de realitzar l’obra en cas d’obtenir la subvenció sol·licitada.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària que es celebri.

DECRET NÚM. 84 DE DATA 19 DE MAIG DE 2010

Atesa la resolució GAP/246/2010, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de
subvencions, per a municipis de fins a 5000 habitants, per a l’adquisició de vehicles destinats a
tasques i serveis municipal, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010
Atesa la necessitar del municipi de disposar d’un vehicle escombradora per al manteniment de
vies públiques .
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- aprovar la sol·licitud al Departament de Governació i Administracions Públiques d’una
subvenció per a l’adquisició d’un vehicle escombradora.
Segon.-. Comunicar aquesta resolució al Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària que es celebri.

CATORTZÈ.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ
Vista la Resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals titulars de llars d’infants.
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El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 54.000€ atorgada pel Departament
d’Educació per minorar les quotes pel servei d’educació, curs 2009-2010.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
QUINZÈ.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA MOCIO DE SUPORT A L’AGRUPACIÓ
CORAL AL LLÀNTIA
L’Agrupació Coral La Llàntia, fundada el 1876, complirà el 2011 cent trenta-cinc anys
de vida.
És l’entitat, no solament coral, sinó artística i cultural més antiga de les existents a
Igualada. Mantenint la formació inicial a veus d’homes i amb tasca continuada durant
tot l’any, les seves activitats només foren interrompudes pel nefast període de la
guerra civil. Avui l’integren una trentena de components.
El naixement de l’agrupació fou l’any 1876. La coral va créixer i assolí gran popularitat
en actes socials, benèfics i de representació ciutadana. Els pobles de la comarca anaren
rebent la seva visita. I adquirí bona anomenada a la resta de Catalunya, sobretot pels
nombrosos primers premis aconseguits en concursos corals que durant un seguit d’anys
se celebraren en diferents localitats. Un prestigi que, tot i que ja fa anys que no
s’organitzen aquelles competicions, La Llàntia manté viu.
És una de les agrupacions més destacades dins la Federació de Cors de Clavé i a la
vegada reconeguda en altres associacions corals. Les seves successives generacions,
sense oblidar obres de valor indiscutible, no s’han encasellat en el passat i han adaptat
el repertori als gustos i preferències de cada època. Amb dos assagis setmanals on es
preparen rigorosament les obres a interpretar, fa nombroses actuacions, i és sol·licitada
de manera reiterada tant a Igualada com en altres indrets de Catalunya per oferir
concerts commemoratius en actes que esdevenen importants per als seus
organitzadors.
El 2007 l’entitat va presentar el llibre de la seva història: Agrupació Coral La Llàntia Tres segles de cant, de Josep Riba i Gabarró. Un volum de 675 pàgines amb nombroses
il·lustracions on s’ha plasmat el dia a dia de la vida de la coral.
Per tot això, i atès el Decret 457/1981, de 18 de desembre, creant la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 182/1994, de 14 de juny, que
assenyala que aquesta distinció té per objecte distingir les persones o entitats que per
llurs mèrits s’hagin destacat marcadament pels serveis prestats en el pla cívic i cultural,
És per tot això que el ple d’aquest Ajuntament, per unanimitat acorda :
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Primer.- Proposar al Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Agrupació Coral La Llàntia
d’Igualada, per la seva trajectòria, des de 1876 fins a l’actualitat, en el manteniment
de la tradició del cant coral.
Segon.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, als
portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal de
l’Anoia i a l’Agrupació Coral La Llàntia.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde informa als membres del Ple que ha estat atorgada la subvenció que es
va sol·licitar al programa Viure al Poble, tot i que oficialment per escrit no s’ha rebut
cap notificació.
El Sr. Josep Jorba manifesta la preocupació dels veïns de Sant Feliu per l’ús que s’està
fent del camí de Sant Feliu a causa de les obres de la carretera.
El Sr. Alcalde respon que ha parlat amb el Director General de Carreteres, Sr. Jordi
Follia per tal que intercedeixi amb l’empresa Dragados perquè aquesta compleixi amb
els compromisos presos per aquesta obra. Es va acordar que quan tinguessin la traça
acabada tot el trànsit de les obres discorrerà per aquesta traça. Que en el decurs de
l’obra i en el seu final farien un repàs general del camí. El Sr. Follia es va comprometre
a que l’empresa GISA supervisessin els controls de velocitat pel camí, els regs, el
manteniment del camí. Avui mateix ha parlat amb GISA d’aquests temes. L’empresa li
ha comunicat que per l’estat final del camí no s’ha de preocupar, que van fer en el seu
dia fotografies de com estava el camí i que el tornarà a deixar en les mateixes
condicions.
El Sr. Josep Jorba pregunta de l’estat de les obres del camí de cal Tardà.
El Sr. Alcalde informa que s’ha fet la part d’excavació. Que el camí està obert al trànsit
i que les feines restants o les acaben al mes de juliol o les deixen pel setembre.
El Sr. Josep Jorba pregunta quan es traslladarà el material al nou magatzem municipal
L’Alcalde respon que ara ja està acabada la instal·lació elèctrica definitiva i s’està
contractant l’alarma. De cara al setembre es farà el trasllat.
La Sra. Montserrat Costa informa que existeix una plaga d’escarbatina al darrere del
Centre.
El Sr. Josep Centellas pregunta com està el tema del fum a la cafeteria la Brillante.
El Sr. Alcalde manifesta que s’han donat instruccions al concessionari perquè posi en
marxa els extractors. A partir de l’1 de gener de 2011 no es podrà fumar en aquest
local.
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El Sr. Josep Centellas manifesta que tenen coneixement del greu accident ocorregut en
el pont del Parcmotor. Que el seu grup ja ve reclamant des de fa temps el compliment
de les mesures correctores indicades en la llicència de Parcmotor i que de moment no
s’han fet.
L’Alcalde informa que la llicència ambiental està condicionada a unes mesures
correctores d’incendis, sorolls, etc, però no de seguretat. L’accident ha estat un succés
desgraciat i aprofita per fer constar el sentiment de tota la corporació. Comunica que
les mesures correctores estaran certificades en aquest mes de juliol. També informa
que s’ha demanat que el tècnic del Consell Comarcal comprovi l’estat actual de les
mesures correctores i que es presenti un estudi de seguretat. Quan es disposi
d’aquesta informació es podran prendre les actuacions necessàries.
Aquesta Alcaldia no vol donar llicències puntuals indefinidament .
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores i vint minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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