NÚM 01/15
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 29 DE GENER DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el vint-i-nou de gener de 2015, 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. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors, Sr. Sergi Vila
Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. F. Xavier Brugués Brugués, Sra. Montserrat
Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons.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.
1.- 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 16 d’octubre, 30 d’octubre i l’acta de 4 de desembre de
2014, d’acord amb el que estableix l’art. 110.3 de la Llei municipal i de règim local, no
es presenta cap i les actes queden aprovades per unanimitat.
SEGON.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de Castellolí en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
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“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de
mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la
condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que
estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de
la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31
de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa
local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació
laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació
superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa
que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
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29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El
Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de
Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa
d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa,
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica,
de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als
articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la
denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de
Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i
avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General
del Consorci.
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32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la
liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria
absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el
Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb
la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del
Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts
i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si
no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut
l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
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ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes
corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.
És per tot això que, el Ple de la Corporació amb cinc vots a favor dels grups municipal
PUC i CiU i dos abstencions del grup municipal ApC acorda :
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
TERCER.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT 4/2014
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple, amb
dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels grups municipals ApC i
CiU, acorda
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2014 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la quantitat que
s’expressa:
1.- Baixa de drets reconeguts
partida
descripció
Import
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45030 (2012)
45030 (2013)

Subvenció generalitat Llar infants
Subvenció generalitat Llar infants

2.- AUGMENT
partida
450.63500
161.21002
321.21201
334.22609
337.22617
338.22613
338.62500
341.22616

DE CREDITS
descripció
SENYALITZACIÓ VARIA
Conservació xarxa aigua i clavegueram
Conservació edifici escoles -llar
ACTES CULTURALS
JOVENTUT
FESTES POPULARS
ADQUISICIO MOBILIARI
ACTES ESPORTIUS

Total

17.672,73
14.800,00
32.472,73

Import a augmentar
431,37
5.000,00
2.200,00
1.000,00
5.000,00
2.500,00
5.875,00
3.500,00
25.506,37

- 57.979,10

Tanmateix caldrà realitzar els següents apunts:
FINANÇAMENT

3.- Baixa d’obligacions reconegudes
partida
179.48007 (2013)
4.- CREACIÓ
partida
46105
46106
11300

Total

descripció
Compensació finques

Import
1.149,19

DE NOUS INGRESOS – AUGMENT D’INGRES
descripció
saldo
Subvenció Diputació llar infants 2012
13.041,26
Subvenció Diputació llar infants 2013
9.000,00
Subvenció Generalitat joventut
1.000,00
IBI
33.788,65

57.979,10

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.
4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA
GENERALITAT EN EL MANTENIMNET DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES
BRESSOLS MUNICIPALS
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat pel Govern i
presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al
finançament de les escoles bressol municipals.
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Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el
desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i
la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la
Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels
ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic.
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser
aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de crear
30.000 noves places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta
pública. La contribució dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va
superar en escreix el nombre de noves places.
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són
546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més
de 57.000 places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al
desenvolupament personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior ensenyament obligatori,
així com per al suport a la dona i l’acompanyament educatiu a les famílies.
És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la
corresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa.
Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de
les administracions locals o a la lliure competència del mercat. L’administració educativa del
nostre país -el Departament d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta qüestió si no vol
incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes.
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles
bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la
Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€ i, posteriorment, va signar amb les Entitats
Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis
per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de
2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010
(1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.
A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament va
decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.- €) i quan va decidir diferir el
pagament d’aquests imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs 2012-13) la qual cosa
ha generat desigualtats territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent manera en funció de
la dotació provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local.
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats pel
Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista
destinada a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 2012 es va aprovar
amb una partida de 47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix
import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les
escoles bressol dels ajuntaments.

Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Castellolí, amb quatre vots a favor dels grups
municipals PUC i ApC i tres abstencions del grup municipal CiU ACORDA:
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PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb competència
plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants
municipals atenent a la seva responsabilitat institucional.
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida pressupostària
finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del servei públic d’escoles bressol
municipals, per tal de cobrir com a mínim un mòdul econòmic de 1.600.-€ per
plaça/funcionament/any, i comprometre's a augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€
plaça/funcionament/any.
TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents convenis,
segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la
corresponent clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir
la prestació del servei en les llars d’infants de titularitat municipal.
QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques
amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de
les despeses realitzades en concepte de funcionament i places, despesa que correspon a la
Generalitat, d’acord amb la petició formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació
a Catalunya.
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels
exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada una
partida finalista per aquests centres sense que s’executés cap via de finançament.
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament i
el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les
associacions educatives i AMPA del municipi.

El Sr. Josep Centellas manifesta que es una llàstima que una vegada més hagi de ser la
Diputació qui surti a rescatar als municipis, i que la Generalitat hauria de donar el
suport al món local.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que està d’acord en que falta finançament per part de
la Generalitat i que el seu vot serà d’abstenció perquè no volen votar en contra del
govern de la Generalitat.
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MODIFICACIONS DEL PROJECTE VIURE AL
POBLE
Atès que el projecte “Actuacions de regeneració urbana i promoció turística d’espais
naturals” seleccionat per Castellolí dins del programa “Viure al Poble”, s’ha vist afectat
fonamentalment per diferents fets que obliguen a reajustar els pressupostos i els
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continguts de les diferents partides del projecte, sense alterar, però la finalitat ni
objectius del mateix.

El ple de la corporació amb cinc vots a favor dels grups municipals PUC i CiU i dos
abstencions del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar les modificacions següents dins del projecte “Actuacions de
regeneració urbana i promoció turística d’espais naturals” en el marc del programa
europeu “Viure al Poble” .

Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció general d’Administració Local
Títol actuació
1.Regeneració Avinguda Unió

Memòria inicial
Proposta a
sol.licitud
Gener del 2015
467.527,01 €

588.988,77 €

% Diferència

% Diferència sobre
total del projecte

121.461,76 €

25,98%

9,34%

Diferència

2.Pavimentació i enjardinament de les voreres del carrer Llibertat

62.182,45 €

48.158,00 € -

14.024,45 €

-22,55%

-1,08%

3.Circuit de salut per a la gent gran

18.000,00 €

17.727,11 € -

272,89 €

-1,52%

-0,02%

433.646,54 €

203.866,00 € -

229.780,54 €

-52,99%

-17,68%

252.784,00 €

329.952,13 €

77.168,13 €

30,53%

5,94%

10.382,80 €

6.882,80 €

196,65%

0,53%

-5,55%

-0,04%

4.Eix comercial avinguda Montserrat
5.1 Passeig connexió nucli urbà de Castellolí amb barri Ca N'Alizina
5.2 Passeig connexió nucli urbà de Castellolí amb els Pinyerets
6.Senyalització de les rutes de les Barraques

3.500,00 €

7.Millores en l'accés al castell

3.000,00 €

8.Camí de les coves de can Llucià

6.000,00 €

9.Oficina d'informació turística i acondicionament de l'espai annex

499,62 €

53.360,00 €

70.886,81 €

17.526,81 €

32,85%

1,35%

- €

21.538,00 €

21.538,00 €

100,00%

1,66%

1.300.000,00

1.300.000,00

10.Honoraris tècnics
TOTALS

8.500,38 € -

El Sr. Xavier Brugués demana que es desglossi el punt 5è que inclou ca n’alzina, tant el
tram urbà com tram carretera, i per l’altre banda el Pinyerets.
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST EXERCICI 2015
ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament de Castellolí ha format el Pressupost per a l’exercici 2015
Ha emès informe l’interventor de l’Ajuntament.
El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text refós de la Llei de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat
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prèviament els òrgans competents, d’acord als seus estatuts o el document
fundacional.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb l’art. 162 i
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Atès que el Ple municipal, en virtud de l’article 22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, és l’òrgan competent per a l’aprovació del
pressupost municipal,

El Ple de la Corporació amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions
dels grups municipals CiU i ApC acorda:

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2015 que, resumit per
capítols, és el següent:
ESTAT D'INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.5.6.-

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d’inversions reals

200.500,00
7.200,00
227.335,45
170.091,59
196.360,00

B) Operacions de Capital
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 8.- Actius financers
Capítol 9.- Passius financers
Total del pressupost preventiu

408.964,91
124.579,13
1.335.031,08

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol 1.- Despeses de personal
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193.705,00

210.383,39

Capítol 2.- Despeses de béns corrents i de serveis
Capítol 3.- Despeses financeres
Capítol 4.- Transferències corrents

457.404,55
8.717,94
33.650,58

479.548,11
6.296,00
31.150,49

642.896,27
1.940,00
46.400,25

570.052,75
1.940,00
35.660,34

B) Operacions de Capital
Capítol 6.- Inversions reals
Capítol 7.- Transferències de capital
Capítol 9.- Variació de passius financers
Total del pressupost preventiu

1.335.031,08

2. Aprovar la plantilla de personal següent:
Grup
EBEP

PLACES

ESTAT

A extingir

FUNCIONARIS
I- HABILITACIÓ NACIONAL
Secretari/ària Interventor/a agrupació
municipis

A1

1

V

C1

1

-----

2.0.0 - Administrativa

C1

2

-----

2.0.1- Oficial 1a

C2

1

-----

2.1- Subaltern

AP

1

-----

II- D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala administrativa
II- LABORALS:
INDEFINITS

3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.

4. Exposar-ho al públic, previ anunci al tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la
Província, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant del Ple. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.

El Sr. Sergi Vila fa una explicació de les partides pressupostaries, manifesta que es un
pressupost continuista de l’anterior, mantenint la contenció de la despesa ordinària.
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El Sr. Xavier Brugués pregunta per la partida d’adquisició de mobiliari i manifesta que
la partida de joventut la troba sobredimensionada
El sr. Sergi Vila aclareix que l’adquisició de mobiliari correspon a adquisició de cadires,
equipament pel Centre, etc i que a la partida de joventut hi ha el conveni de joventut
amb el consell i tot el referent a la festa jove, discomobil, etc.
El Sr. Josep Jorba manifesta que es un pressupost continuista i realista, que el seu vot
serà d’abstenció per no participar en l’execució del mateix i en el seu desenvolupament.
7.APROVACIÓ
INICIAL,
SI
S’ESCAU,
DEL
PROJECTE
D’OBRES
D’URBANITZACIÓ DE VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ – CA N’ALZINA –
TRAM CARRETERA
Vist el projecte d’obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí- Ca N’Alzina – TRAM
CARRETERA - redactat per l’arquitecte Joan Subirana Vila .

Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb
allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i pel tècnic
municipal.

Atès que el projecte d’obres d’urbanització de vorera de connexió Castellolí- Ca N’Alzina
– TRAM CARRETERA - conté el desplegament complet de la solució òptima adoptada en
relació amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat
d’acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer
factible la construcció i l’explotació posterior de l’obra.

Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol,
d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència municipal s’ha de
subjectar a les regles establertes per la legislació de règim local i, s’ha de sotmetre
simultàniament al tràmit d’informació pública, notificació individual a les persones
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directament afectades, si escau, segons disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13
de juny, i s’ha de donar audiència al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i, si escau, a altres administracions les competències dels
quals tinguin incidència en l’objecte del projecte.

Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de l’article
20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.

Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència
atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic.

L’òrgan competent per a l’aprovació inicial és el ple de la corporació, atès que el
pressupost d’execució de l’obra puja la quantitat de a 142.518,52. euros, i supera el
10% dels recursos ordinaris de l’ajuntament. Així doncs, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en relació amb l’article 52.2 o) i 274 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, correspon al ple l’aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió.

Atès que l’esmentat projecte està inclòs en el programa “Viure al Poble”

Vist l’informe emès pel tècnic municipal en data 21 de gener de 2015

El Ple de la corporació per unanimitat acorda.

Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra pública de competència municipal
d’urbanització de vorera de connexió Castellolí- Ca N’Alzina – TRAM CARRETERA -
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Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a fi de que qualsevol interessat pugui
presentar al·legacions.

Tercer: Remetre l’expedient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i, si escau, a les altres administracions les competències de
les quals tinguin incidència en l'objecte del projecte, als efectes d’informe preceptiu.

Quart: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones directament
afectades.

Cinquè: Publicar aquest acord en la web municipal.
8.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD DE PLE DE DATA
30 D’OCTUBRE DE 2014
Antecedents
Mitjançant escrit de data 1 de desembre de 2014 (registre d’entrada número 1455) el
Sr. Ramon Vidal Brugués ha interposat un recurs de reposició contra l’acord del Ple
extraordinari de data 30 d’octubre de 2014, relatiu a la ratificació de l’acord d’aprovació
provisional del POUM. Per mitjà d’aquest recurs, l’interessat ha sol·licitat la declaració
de nul·litat de l’acord esmentat fonamentant la seva pètita en les argumentacions
següents:
“PRIMERA.- En l’acord de data 30 de novembre de 2014, de ratificació de l’acord de data
28 de maig de 2014, d’aprovació provisional del POUM de Castellolí, va participar en les
votacions el regidor Josep Jorba, membre del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
SEGONA.- El vot de l’esmentat regidor doncs va ser determinant per a obtenir la majoria
absoluta necessària per a l’aprovació provisional per part de la Corporació de l’esmentat
instrument de planejament.
TERCERA.- Es dona la circumstància que el regidor Josep Jorba és propietari, junt a la seva
família, d’una finca afectada pel POUM, i en conseqüència, en el senyor Jorba recau
l’obligació legal d’abstenció.
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QUARTA.- Aquest fet, vicia de nul·litat, en els temes de l’article 62,1.e) de la Llei 30/1992,
l’acord aquí impugnat, atenent que l’esmentat regidor s’hauria d’haver abstingut en els
votacions produïdes en la Corporació municipal, tal i com estableixen els articles 185 del
Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals; 167 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, article 28,2.b) de la Llei 30/1992 i demés
normativa concordant”.

Consideracions jurídiques substantives
Amb anterioritat a l’acord de Ple, l’ajuntament va sol·licitar l’emissió d’un
pronunciament jurídic al Lletrat Sr. Francesc Ortiz Amat, col·legiat núm. 20.204 de
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona,
A la vista de la interposició del recurs referit, l’Ajuntament ha sol·licitat l’emissió d’un
altre pronunciament jurídic al Lletrat Sr. Roger Comas Fradera, col·legiat núm. 28.400
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Ambdós han atès aquestes sol·licitud emeten sengles informes jurídics els quals
consten degudament aportats a l’expedient administratiu.
El primer dels Informes jurídics esmentats redactat i subscrit pel Lletrat Sr. Francesc
Ortiz Amat, en data 28 d’octubre de 2014, després d’exposar els fonaments jurídics
oportuns, ha conclòs com segueix:
“A criteri de qui subscriu, la votació d’un regidor de l’oposició, que no ha intervingut en
l’elaboració del POUM, en l’acord d’aprovació del mateix pel Ple de l’Ajuntament, no és
causa d’incompatibilitat prevista a la llei, ni ha de ser motiu per a l’abstenció en la seva
votació.”

Pel que fa el segon d’aquests Informes, redactat i subscrit pel Lletrat Sr. Roger Comas
Fradera,
en data 19 de gener de 2015, després d’una extensa exposició dels
antecedents de fet, així com dels fonaments jurídics d’aplicació (amb especial atenció a
la jurisprudència dels Tribunals existent en la matèria), ha conclòs com es transcriu:
“a.- L’aplicació de les causes legals d’abstenció de persones al servei de l’Administració
pública en un determinat procediment no pot ésser genèrica, sinó que necessàriament ha
de ser fruit d’un anàlisi del supòsit concret a valorar.
b.-Aquest anàlisi ha d’ésser efectuat sota el principi de prudència i de respecte a allò que
estableix l’article 103, apartats 1 i 3, de la Constitució Espanyola (l’Administració Pública
serveix amb objectivitat tot els interessos generals).
c.-No pot impedir-se, de forma genèrica, que un càrrec electe que sigui titular de terrenys
al municipi hagi d’abstenir-se de prendre part en qualsevol procediment administratiu
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urbanístic. Caldrà valorar cada cas en concret i, molt especialment, l’abast i
característiques d’aquest planejament. En aquest sentit, la Jurisprudència dels Tribunals
de Justícia ha diferenciat clarament els supòsits de planejament derivat o d’abast
territorial concret dels supòsits de planejament general amb afectació a una pluralitat
destacable de persones propietàries de sòl en el municipi de qüestió. En aquests darrers
supòsits, difícilment ha admès l’aplicació del pressupòsit legal d’abstenció per motius
d’interès personal.
d.- Més enllà de l’anterior, per tal que concorrin, en un determinat supòsit, les causes
legals d’abstenció, per motius d’interès personal, en la intervenció d’un càrrec electe (o
persona al servei de l’Administració pública) en un determinat procediment, serà necessari
que es donin els requisits següents:
-

Existència d’un procediment administratiu iniciat, de tal forma que no és plausible
l’abstenció preventiva.

-

Rellevància de la intervenció de la persona que ha d’abstenir-se per a poder alterar
el resultat de l’acte. És a dir, per tal que resulti procedent l’abstenció d’una
determinada persona al servei de l’Administració pública no és suficient amb la seva
mera intervenció sinó que es precisa d’una connexió entre la persona que hagi
d’abstenir-se i el resultat final del procediment.

-

En qualsevol cas, s’entendrà aplicable el principi de conservació de l’acte, per efecte
d’allò que disposa l’article 28.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

-

Predominança de l’interès particular envers l’interès públic en joc, de tal manera que
sigui notable que l’actuació del càrrec electe porti causa de la voluntat de defensar el
seu propi interès.

e.- En el cas que ens ocupa:
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-

Els vots favorables emesos pel Regidor de l’Ajuntament de Castellolí ho foren
respecte la tramitació de la revisió del planejament urbanístic vigent al municipi, per
mitjà de la formulació del POUM. En aquest sentit, no es tracta per tant d’una
modificació puntal del planejament urbanístic general o d’un instrument urbanístic de
planejament derivat d’abast territorial concret i limitat, centrat en l’àmbit en el que el
Regidor tingui els terrenys de la seva propietat, sinó d’un instrument d’abast
municipal i amb pluralitat d’interessats.

-

Si bé la formulació del POUM de Castellolí és de competència municipal, no així la
seva aprovació definitiva que únicament pot ésser adoptada per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme competent a l’efecte. En aquest sentit, per sí mateixos
considerats, els vots del Regidor de Castellolí a què fa referència aquest Informe no
poden provocar l’aprovació definitiva del planejament en qüestió sinó únicament

aprovar la tramitació urbanística d’aquest planejament general que es circumscrigui
a llur tramitació municipal.
-

El Regidor de referència no forma part del govern municipal, sinó que es troba a
l’oposició. En aquest sentit, no pot assimilar-se el supòsit aquí analitzat a d’altres en
que el càrrec electe en qüestió hagi pres part directe de les decisions de planejament
que s’hagin articulat posteriorment en el planejament en tràmit.

-

Els terrenys propietat del Regidor de referència i de la seva família no es troben
deslligats de la trama urbana del municipi de Castellolí sinó que es situen en solució
de continuïtat amb aquesta. De fet, tant des de l’òptica d’adequació al planejament
supramunicipal, com des de l’òptica de la sostenibilitat i racionalitat de l’ordenació,
així com mediambiental, la classificació dels terrenys de referència com a sòl
urbanitzable delimitat, integrats en el sector SUD-dae 1, “Pla del Marino”, ha estat
valorada positivament per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
valoració positiva porta causa de la voluntat de delimitar aquest sector per al
desenvolupament d’una activitat econòmica, principalment lligada al Parc Motor, el
qual incorpora part de l’àmbit de l’antic sector de sòl apte per a urbanitzar de les
Normes Subsidiàries, identificat com a “Cal Marino”, canviant l’ús a activitat
econòmica i ampliant l’àmbit amb sòls adjacents per la part oest.

-

El POUM de Castellolí delimita més d’un sector de sòl urbanitzable delimitat, no
únicament aquell en el que el Regidor de referència i la seva família i tenen terrenys.

-

Mentre no es desenvolupi i executi el Pla Parcial urbanístic del sector SUD-1, aquests
terrenys hauran d’ésser valorats com a sòl rústic, de conformitat amb els criteris de
valoració establerts pel Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei estatal del sòl, així com el Reial decret 1492/2011,
de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl. En
aquest sentit, la classificació d’aquests terrenys com a sòl urbanitzable no varia, a
curt termini, la seva valoració.
Nogensmenys l’anterior, el seu desenvolupament urbanístic sí generarà les
plusvàlues corresponents als seus propietaris, en atenció a l’aprofitament urbanístic
(índex d’edificabilitat brut de 0,60 m2st/m2, amb ús terciari i compatible) que
finalment li reconegui el planejament general en tràmit.

f.- De tot l’anterior, i se’ns perjudici de la dificultat d’extraure conclusions determinants en
la matèria que és objecte d’anàlisi, pot concloure’s que concorren circumstàncies concretes
en el supòsit que és objecte d’anàlisi que poden conduir a considerar vàlid i eficaç
cadascun dels vots emesos pel Regidor, Sr. Josep Jorba, membre del Grup municipal
d’Alternativa pel Canvi- Esquerra Republicana de Catalunya (a l’oposició municipal), en el
sí de la tramitació urbanística del POUM de Castellolí.”
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En conclusió, ambdós Informes jurídics sol·licitats per aquest Ajuntament sostenen, de
forma raonada i fonamentada en Dret, que el recurs de reposició de referència no pot
prosperar, proposant la seva desestimació.
Fonaments de Dret
1.- La legislació substantiva aplicable al supòsit que ens ocupa està continguda,
bàsicament, a les següents normes:
-

L’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa, amb
caràcter general, els supòsits legals d’abstenció referents a la intervenció en el
procediment administratiu d’autoritats i personal al servei de l’administració;
concretament, estableix el següent:
“Article 28
Abstenció
1. Les autoritats i el personal al servei de les administracions, en els quals es donin
algunes de les circumstàncies assenyalades en el número següent d'aquest article,
s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment i ho han de comunicar al seu superior
immediat, el qual ha de resoldre el que sigui procedent.
2. Són motius d'abstenció els següents:
a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució
del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada,
o tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona interessada.
b) Tenir parentiu de consanguinitat dins el quart grau, o d'afinitat dins el segon, amb
qualsevol de les persones interessades, amb els administradors d'entitats o societats
interessades i amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin
en el procediment, i també compartir despatx professional o estar associat amb
aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.
c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones
esmentades en l'apartat anterior.
d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es
tracti.
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament
en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
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3. L'actuació d'autoritats i personal al servei de les administracions públiques en els
quals concorren motius d'abstenció no ha d'implicar, necessàriament, la invalidesa
dels actes en què hagin intervingut.
4. Els òrgans superiors poden ordenar a les persones en les quals es doni alguna de
les circumstàncies assenyalades que s'abstinguin de qualsevol intervenció en
l'expedient.
5. La no-abstenció en els casos en què és procedent dóna lloc a responsabilitat”.
-

Al seu torn, l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local estableix, respecte l’abstenció prescriptiva dels membres de la
Corporació Local, el següent:
“Artículo 76
Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros
de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación,
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas
a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y contrato de las
Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales
motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que
hayan intervenido”.

-

En els mateixos termes s’expressa també l’article 21 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats locals, si bé l’article 185 d’aquesta norma preveu que
l’actuació dels membre en els que concorrin els motius d’abstenció establerts en
l’article 21 esmentat, comportarà, quan la seva votació hagi estat determinant, la
invalidesa jurídica dels actes en els quals hagi intervingut. En concret, aquest
precepte preveu el següent:
“Artículo 185. [Nulidad de actuaciones]
La actuación de los miembros en que concurran los motivos de abstención a que se
refiere el artículo 21 del presente Reglamento implicará, cuando haya sido
determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.”

-

En l’àmbit autonòmic, cal recordar que l’article 167 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix
també el deure legal d’abstenció dels membres de les corporacions locals, en els
termes literals següents:
“Article 167
Incompatibilitats
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167.1 En l'exercici del càrrec, els membres de les corporacions locals han d'observar
en tot moment les normes sobre incompatibilitats establertes per l'ordenament
vigent i s'han d'abstenir de participar en la deliberació, la votació, la decisió i
l'execució de qualsevol assumpte si hi concorren algunes de les causes a què es
refereix la legislació sobre procediment administratiu i la de contractes de les
administracions públiques.
167.2 L'actuació dels membres de les corporacions locals en què concorren les
esmentades causes ha de comportar, si ha estat determinant, la invalidesa dels actes
en què han intervingut.”
-

El fonament d’aquest deure d’abstenció, previst tant a la legislació estatal com en
l’autonòmica, i de la conseqüent possibilitat de recusació pels interessats porta
causa, en origen, de l’article 103, apartats 1 i 3, de la Constitució Espanyola, el qual
disposa que l’Administració Pública serveix amb objectivitat tot els interessos
generals.

2.- La legislació procedimental aplicable al supòsit que ens ocupa està continguda,
bàsicament, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.
3.- Pel que fa l’òrgan competent, cal considerar que el recurs de reposició ha estat
interposat contra l’acord del Ple extraordinari de data 30 d’octubre de 2014, relatiu a la
ratificació de l’acord d’aprovació provisional del POUM, acord que fou adoptat pel Ple de
l’Ajuntament, tal i com s’ha significat anteriorment. En conseqüència, de conformitat
amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, és el Ple de l’Ajuntament qui
ha de resoldre el recurs interposat.
Per tot l’anterior, vistos els Informes jurídics abans descrits, els quals han estat
aportats a l’expedient administratiu, el Ple de l’Ajuntament amb quatre vots a favor
dels grups municipals PUC i ApC i tres abstencions del grup municipal CiU acorda:
PRIMER.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. Ramón Vidal Brugués
en data 1 de desembre de 2014 (registre d’entrada 1455) contra l’acord del Ple
extraordinari de data 30 d’octubre de 2014, relatiu a la ratificació de l’acord d’aprovació
provisional del POUM, pels motius que consten explicitats en els dos informes jurídics
aportats a l’expedient administratiu, les conclusions dels quals, a efectes de motivació,
han estat transcrites en els antecedents exposats.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Sr. Ramón Vidal Brugués, al domicili que consta
indicat a efectes de notificacions en el propi recurs de reposició interposat, juntament
amb una còpia dels dos informes jurídics que analitzen el recurs esmentat i en
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justifiquen la seva desestimació, amb suficiència; tot recordant-li que, contra la
desestimació del recurs de reposició interposat, no podrà tornar-se a interposar recurs
de reposició, tal i com prescriu l’article 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
per bé que podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu, davant la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, en el termini de dos (2) mesos a comptar d’ençà la
notificació del present acord, de conformitat amb el que estableix l’article 116.2 de la
Llei 30/1992, esmentada, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
9.- DONAR COMPTE DELS 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
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
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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.

96 de data 16 d’octubre de 2014
97 de data 20 d’octubre de 2014
98 de data 22 d’octubre de 2014
99 de data 27 d’octubre de 2014
100 de data 27 d’octubre de 2014
101 de data 30 d’octubre de 2014
102 de data 30 d’octubre de 2014
103 de data 30 d’octubre de 2014
104 de data 30 d’octubre de 2014
105 de data 31 d’octubre de 2014
106 de data 31 d’octubre de 2014
107 de data 4 de novembre de 2014
108 de data 4 de novembre de 2014
109 de data 4 de novembre de 2014
110 de data 5 de novembre de 2014
111 de data 7 de novembre de 2014
112 de data 11 de novembre de 2014
113 de data 11 de novembre de 2014
114 de data 11 de novembre de 2014
115 de data 14 de novembre de 2014
116 de data 20 de novembre de 2014
117 de data 28 de novembre de 2014
118 de data 1 de desembre de 2014
119 de data 1 de desembre de 2014
120 de data 4 de desembre de 2014
121 de data 9 de desembre de 2014
122 de data 9 de desembre de 2014
123 de data 12 de desembre de 2014
124 de data 15 de desembre de 2014
125 de data 16 de desembre de 2014
126 de data 16 de desembre de 2014
127 de data 18 de desembre de 2014

Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

128
129
130
001
002
003
004

de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data

18 de desembre de 2014
23 de desembre de 2014
24 de desembre de 2014
7 de gener de 2015
7 de gener de 2015
9 de gener de 2015
12 de gener de 2015

10.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE D’OBRES DE REFORMA
D’EDIFICI PER A OFICINA DE TURISME
Atès que es pretén donar un nou ús d’oficina de turisme a l’edifici de les antigues
escoles i que aquest edifici presenta diverses patologies, la majoria problemes
d’humitats concentrats en els terres i en la paret de façana nord, on el tancament actua
alhora com a element de contenció de terres.

Vist el projecte d’obres reforma de l’edifici de les antigues escoles - redactat per
l’arquitecte Francesc Marí Caus, núm. col·legiat 32594-5.
Atès que el projecte d’obres reforma de l’edifici de les antigues escoles

conté el

desplegament complet de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat
d’infraestructures d’aquest municipi, el qual ha estat redactat d’acord amb la normativa
tècnica aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i
l’explotació posterior de l’obra.

L’òrgan competent per a l’aprovació inicial és el ple de la corporació, atès que el
pressupost d’execució de l’obra puja la quantitat de a 100.682,03 euros, i supera el
10% dels recursos ordinaris de l’ajuntament. Així doncs, d’acord amb el que disposa
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en relació amb l’article 52.2 o) i 274 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, correspon al ple l’aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió.

Atès que l’esmentat projecte està inclòs en el programa “Viure al Poble”

El Ple per unanimitat acorda:
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Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra de reforma de l’edifici de les antigues
escoles .

Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, a fi de que qualsevol interessat pugui
presentar al·legacions.
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els veïns colindants
Quart.- Publicar aquest acord en la web municipal

11.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Centellas pregunta, en referència al decret núm. 117 del conveni
d’aparcament amb SIMA si s’ha fet el ressò apropiat a tots els veïns.
El Sr. Alcalde respon que ha sortit a la web, però que es farà un ressò més concret a
l’informatiu.
El Sr. Josep Centellas manifesta que li han arribat queixes del mal estat en que es
troba la zona de sota del pont de cal tarda a causa de les defecacions dels gossos i la
zona est de Castellolí que va cap als Pinyerets i proposa que es col·loqui algun tipus de
senyalització o bosses per recollir les defecacions.
El Sr. Sergi Vila manifesta que per una banda s’ha d’apel·lar al civisme de les persones
i per l’altre intentar col·locar més papereres per facilitar la recollida dels excrements.
El Sr. Alcalde manifesta que s’estan editant tríptics de sensibilització.
El Sr. Xavier Brugués transmet que la junta parroquial demana col·laboració pels
vitralls que falten a la parròquia.
El Sr. Alcalde li comunica que cal que presentin un pressupost i ho demanin a
l’ajuntament.
El Sr. Josep Jorba pregunta si les actes estan publicades
La secretària respon que estan publicades totes les aprovades.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si s’amagaran tots els contenidors o d’algun llocs en
concret.
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L’Alcalde respon que la subvenció no arribarà per tots, però tenen prioritat els
contenidors en bateria, els que es veuen més, i si sobra alguna cosa es taparà algun
altre.
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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