NÚM 07/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 5 DE JULIOL DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia cinc de juliol de 2011, 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. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors Sr. Sergi
Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. Josep Jorba Pons, Sr. F. Xavier Brugués
Brugués, Sra. Montserrat Arderiu Gomà i Sr. Daniel Sabariegos Cano.
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 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.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE
A la vista del que disposa l’art. 94 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, així com l’art. 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, el Ple de la
Corporació per unanimitat acorda:
Determinar que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament es celebrin amb
freqüència trimestrals, coincidint amb el segon dijous a les vint hores i trenta minuts.
El Sr. Alcalde manifesta que s’intentarà respectar que no coincideixi amb Plens del
Consell Comarcal.
SEGON.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
L’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, regula la necessitat de
convocar sessió dins els trenta dies següents a la constitució del nou Ajuntament, per
tal de resoldre, entre d’altres punts, la composició de les comissions pertinents.
L’existència de la Comissió Especial de Comptes està prevista a l’article 48.1 c) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Designar representants a la Comissió Especial de Comptes als següents
membres:
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President: Joan Serra Muset
Vocal : Sergi Vila Martínez
Vocal:
Montserrat Arderiu Gomà
Vocal:
Josep Jorba Pons
Segon.- La Comissió Especial de Comptes, assumirà les competències que l’article 116
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en harmonia
amb l’article 212.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, li atribueix, constituint-se a
aquests efectes per a les seves funcions com a Comissió Especial de Comptes.
Tercer.- La funció d’aquesta Comissió, de caràcter permanent, serà l’estudi i dictamen
previ dels comptes perquè es sotmetin a l’aprovació del Ple.
Quart.- Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals.
TERCER.- DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
A la vista del que disposa l’art. 46.1 c) de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, així com l’art. 38
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, el Ple de la
Corporació, amb quatre vots a favor, dos del grup municipal PUC i dos del grup
municipal ApC, i tres abstencions del grup municipal CiU, acorda:
1.- Determinar que la periodicitat de les sessions de la Comissió Especial de Comptes
serà:
. Quan calgui tractar assumptes a incloure dins de l’ordre del dia del Ple de la
Corporació.
La Sra. Montserrat Arderiu manifesta que l’abstenció es deu a que la gestió econòmica
la farà l’equip de govern.
El Sr. Josep Jorba manifesta que consideren que es un pur acta tràmit que marca la llei
i per aquest motiu el vot es favorable.
QUART.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS
ÒRGANS COL·LEGIATS
A la vista del que disposa l’art. 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals, el Ple de la Corporació, amb dos vots a favor del grup municipal
PUC i cinc abstencions, dos del grup municipal ApC i tres del grup municipal CiU,
ACORDA:
1.- Nomenar els següents representants de l’Ajuntament en els òrgans col·legiats que
s’esmenten a continuació:
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NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ:
-

Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia
“APINAS”: Sr. Sergi Vila Martínez
Consell Escolar municipal: Sergi Vila Martínez
Agrupació de Defensa Forestal “ADF”: Sergi Vila Martínez
Consorci Localret : Sergi Vila Martínez
Centre d’Estudis Comarcals “CECI” : Sergi Vila Martínez
Mancomunitat intermunicipal de la Conca d’Òdena:
- Junta General: Joan Serra Muset, suplent Sergi Vila Martínez
- Comissió informativa Govern i Comptes: Joan Serra Muset

El Sr. Josep Centellas manifesta que s’haurien de nomenar els representats a la
comissió de seguiment de l’abocador de Can Palà i el Sr. Alcalde aclareix que el
representant el comunica lliurament cada grup polític.
CINQUÈ.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA
DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE, AIXÍ COM LES DELEGACIONS
CONFERIDES PER L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es posa en coneixement del Ple les següents
resolucions:

Decret de data 17 de juny de 2011
Atesa la nova configuració de l’equip de govern municipal, a la vista dels resultats de les passades
eleccions locals celebrades el dia vint-i-dos de maig de 2011, i de l’acte de constitució de la
Corporació i de l’elecció de l’alcalde.
Atès l’article 52,1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, l’article 23,3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i
l’article, 46 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.
En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, he resolt:
1.-

Nomenar Tinents d’alcalde d’aquesta Corporació als regidors membres de la Corporació
Local següents:
Sergi Vila Martínez,, primer Tinent d'Alcalde

2.-

Determinar que els tinents d’alcalde nomenats substitueixen l’alcalde pel seu ordre de
nomenament cas de produir-se vacant, de malaltia o bé d’absència.

3.-

Determinar que els nomenaments seran efectius des de la data següent a la signatura
d’aquesta resolució.

4.-

Notificar personalment aquesta resolució als interessats , donant compte de la mateixa al
Ple en la propera sessió que celebri, i fer-la pública mitjançant anunci publicat al Butlletí
Oficial de la Província."
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Decret de data 21 de juny de 2011
De conformitat amb el que disposa l’article 38.d) així com el Capítol II secció 1ª del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, he
resolt:
PRIMER.-

Nomenar als regidors que a continuació es detallen, presidents de les Regidories
que també es relacionen.
JOAN SERRA MUSET: Governació, Urbanisme; Obres i Serveis Municipal;
Relacions Institucionals; Joventut i Esports.
SERGI VILA MARTÍNEZ: Cultura i Festes; Serveis Socials i Família; Promoció
Econòmica; Hisenda; Medi Ambient; Agricultura i Forestals; Sanitat; Educació;
Comunicació; Turisme

SEGON.-

Notificar aquesta resolució als interessats, i donar compte de la mateixa al Ple en la
propera sessió que se celebri.

El Sr. Xavier Brugués manifesta que falta la numeració dels decret i que també s’hauria
d’haver donar compte del decret de nomenament del càrrec de confiança.
El Sr. Josep Centellas manifesta que falta la numeració dels decret i que s’hauria
d’haver donar compte de tots els decrets de l’alcaldia.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest Ple es per formar el cartipàs municipal i la idea es
donar compte del decrets en tota la resta de plens.
SISÈ.- CONEIXEMENT SOBRE CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I
DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS
Atès que l’article 73.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim local preveu que, a
efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les corporacions locals es
constitueixen en grups polítics.
Atès que els diferents regidors i regidores electes que van prendre possessió del seu
càrrec en la sessió plenària celebrada el dia 11 de juny de 2011, han comunitat la seva
adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents candidatures
que van obtenir representació arran de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.
El Ple per unanimitat acorda:
Tenir per constituïts els següents grups polítics municipals:
- Grup municipal de CiU, resta format pels regidors següents: Francesc Xavier
Brugués Brugués, Montserrat Arderiu Gomà, Daniel Sabariegos Cano
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Serà portaveu d’aquest grup el Sr. F. Xavier Brugués i Brugués
- Grup municipal d’Alternativa pel Canvi, resta format pels regidors següents:
Josep Centellas Armenté, Josep Jorba Pons.
Serà portaveu d’aquest grup el Sr. Josep Jorba Pons
- Grup municipal de Plataforma Units per Castellolí, resta format pels regidors
següents: Joan Serra Muset, Sergi Vila Martínez.
Serà portaveu d’aquest grup el Sr. Sergi Vila Martínez
SETÈ.- NOMENAMENT DE REGIDOR TRESORER
Per acord de tots els membres que componen l’Ajuntament, es retira aquest punt de
l’ordre del dia del Ple.
VUITÈ.- DETERMINACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ
A la vista del que disposa l’art. 151 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, així com l’art. 13 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, el Ple de la
Corporació, amb cinc vots a favor, dos del grup municipal PUC i tres del grup municipal
CiU, i dos abstencions del grup municipal ApC, acorda:
1.- Fixar el següent règim d’indemnitzacions i assistències:
a) Percebran dietes en les següents quantia:
- Dieta : prèvia presentació de factura
- Servei: Regidors: 10 € / hora justificada.
Alcalde: 12,5 €/ hora justificada
b) Despeses de viatges:
- Vehicle propi: 0,30 € Km.
- Altres despeses justificables
c) assistència a les sessions plenàries:25 €
d) assistència a òrgans col·legiats: 25 €, excepte a l’ADF que no es percebrà cap
indemnització.
No es podrà percebre dieta per hora justificada per l’assistència als plens o òrgans
col·legiats que ja estiguin remunerats per l’apartat a).
Les indemnitzacions per servei i assistències seran aprovades per decret de l’alcaldia i
es donarà compte en la propera sessió plenària que es celebri.
2.-. Determinar com a data d’efectes d’aquestes indemnitzacions el 1 de juliol de 2011.

5

3.- Els abonaments de la piscina i l’entrada als actes organitzats per l’Ajuntament seran
gratuïts pels regidors/es i els seus conjugues.
El Sr. Josep Centellas manifesta que s’abstindran en la votació perquè creu mes
raonable que la pujada per assistència al Ple sigui l’equivalent a la pujada de l’IPC
durant la passada legislatura.
NOVÈ .- FIXAR LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI
Vista l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril de 2011, per la qual s’estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l’any 2012.
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 2012 en les
dates següents:
- 10 d’abril
- 12 de maig
Segon.- Notificar la present resolució al Departament de Treball de la Generalitat.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i una i quinze minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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