NÚM 02/08
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
CELEBRAT EN DATA 12 DE FEBRER DE 2008
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de
Castellolí, el dia dotze de febrer de 2008, prèvia convocatòria realitzada en
legal forma a tots els Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de
l'Ajuntament de Castellolí, sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Jesús Brugués i
Brugués i amb l'assistència dels Regidors Sr. Josep Centellas, Sr. F.Xavier
Brugués, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep Jorba 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.- SORTEIG DELS MEMBRES
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les
meses electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als
càrrecs que es detallen.
SECCIÓ 001
MESA U
TITULARS:
President: Manuel Trullas Prat
1er. Vocal: Albert Torres Carles
2on. Vocal: David Esteve Quero
SUPLENTS:
De President: Jaume Brugues Brugues
De President: Nuria Claret Vila
De 1er.Vocal: Francisco Vives Guixa
De 1er Vocal: Xavier Alsina Tarrida
De 2on.Vocal: Francesc Folque Sole
De 2on.Vocal: Mireia Guixa Galito
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap
allegació a l’acta de la sessió de data 15 de gener de 2008, 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
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST EXERCICI 2008 I
LA PLANTILLA ORGANICA
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Per part del grup municipal CiU es presenta la següent proposta:
Elaborat per la Presidència el pressupost per a l'exercici del 2.008 així com la plantilla
que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral.
Informat i trobats en la seva totalitat conformes amb els serveis que vénen a càrrec de
la Corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, al Ple de
l'Ajuntament es proposen l'adopció dels següents acords:
PRIMER: APROVAR el pressupost per a l'exercici de 2.008, amb el resum 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

132.548,73
93.601,94
183.877,32
145.412,09
248.820,00
0

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

831.052,43
0
0
1.635.312,51

ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1.2.3.4.-

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

202.749,10
393.055,15
3.204,01
129.894,00

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

Total del pressupost preventiu

847.727,75
0
58.682,50

1.635.312,51

2

SEGON: Aprovar la plantilla de personal, amb el següent contingut
GRUP

Grup
EBEP

PLACES

ESTAT

FUNCIONARIS
I- HABILITACIÓ NACIONAL
1.0- Secretari/ària Interventor/a agrupació
municipis
1.1- Secretari – interventor
agrupació municipis ( a extingir)

A
B

A1
A2

1

V

1

V

II- D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
C

C1

1

-----

2.0- Auxiliar administrativa

D

C2

2

-----

2.1- Subaltern

E

AP

2

-----

2.4- Personal de neteja

E

AP

1

------

II- LABORALS: EVENTUALS
TEMPS PARCIAL:
2.5- Dinamitzador cultural

C

C1

1

-----

2.0- Subescala administrativa
II- LABORALS: INDEFINITS

TERCER: exposar al públic el present expedient als efectes de possibles allegacions o
reclamacions durant un termini no inferior a quinze dies, manifestant que en el cas de
que no es presenti cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu
sense necessitat d'adoptar un nou acord.

El Sr. Vicenç Jorba manifesta que aquest pressupost reuneix dos requisits
primordials, primer que es realista perquè s’ha agafat la realitat del 2007 fent
un anàlisis partida a partida i segon que es rigorós perquè s’ha aplicat la llei de
hisendes locals, i s’han seguint les recomanacions del servei de cooperació i
assistència econòmica local de la Diputació de Barcelona. També fa un anàlisis
minuciós de cada capítol i partida.
El Sr. Jesús Brugués fa una explicació de l’apartat d’inversions i de la plantilla
orgànica.
El Sr. Josep Jorba manifesta que la memòria de l’Alcaldia es de contingut molt
breu i el pressupost tal com diu la memòria es molt continuista, creiem que
s’hauria de fer constar més pressupost per partides com qualitat de vida,
atenció a la joventut, infància, etc, en definitiva més serveis.
En els aspectes formals creiem que hauria de constar un quadre d’augments o
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disminucions de partides. En la plantilla s’hauria d’incloure un quadre a part
amb les retribucions del personal, també s’hauria d’incorporar un quadre de
liquidació de l’exercici anterior. Falta un quadre de la ratio legal de deute i
l’informe d’anivellació interna i l’informe d’estalvi net. Demano que se’ns faci
arribar el quadre de la ratio legal d’endeutament i l’informe d’estalvi net.
Creiem que el capítol VI d’inversions es fer volar coloms, el PUOSC 2008-2012
no està decidit, el Consell no sabem que donarà, s’hauria d’haver deixat oberta,
en tot cas, una partida i posteriorment fer una modificació de crèdit, etc.
Crec que les despeses de representació és excessiva, la subvenció a la
parròquia s’ha rebaixat, trobo a faltar una partida de camins veïnals, la partida
de llicències d’obres crec que es massa elevada i potser donarà lloc a una
fallida.
El Sr. Josep Centellas manifesta que li ha sobtat que a l’apartat d’ingressos es
consideren els ingressos per aportacions de la plaça del poble, que sinó estan
cobrats es una mica agosarat posar-les al pressupost.
El Sr. Vicens Jorba manifesta que el pressupost es una previsió de partides i
que no es pot saber amb exactitud l’import de cadascuna.
La documentació que integra el pressupost es la correcte i si cal el quadre de la
ratio legal d’endeutament i l’informe d’estalvi net us ho farem arribar. Tot el
tema econòmic passa el filtre de la Diputació i inclús es creu que hauríem de ser
mes agosarats i demanar més crèdits amb interès zero.
S’ha fet un increment important amb joventut i infància, com la proposta
d’habitatge jove i la llar d’infants.
La subvenció a la Parròquia es la mateixa que al 2007.
L’Alcalde manifesta que evidentment el concepte de pressupost que te l’equip
de govern, no coincideix amb el que te l’oposició. El pressupost es això:
pressupost preventiu, previsió. No estic d’acord amb el tema de no incloure el
PUOSC. El que no es pot fer, es no contemplar les obres programades pel 2008.
El que ha de fer la Generalitat es resoldre ràpid el PUOSC, i el que està clar es
que l’obra no es farà o es farà en menor proporció depenent de l’atribució del
PUOSC.
L’arranjament de camins està contemplat en la partida d’infrastructures i bens
naturals.
Es procedeix a la votació, aprovant-se per 4 vots a favor del grup municipal CiU
i 3 en contra del grup municipal ApC.
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QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE
RECAPTATORIA DE 2007 PRESENTADA PER L’ORGT

DE

LA

GESTIO

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió
tributària durant l'exercici 2007 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per
rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de
tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de CASTELLOLÍ.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte
coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels
drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refòs de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les
quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2007
Rebuts.....................................................................................7.281,14
Liquidacions.............................................................................11.026,99
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2007
Rebuts.................................................................................... 7.793,97
Certificacions............................................................................ 854,56
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
El Ple amb 4 vots a favor del grup municipal CiU i 3 abstencions del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT
durant l'exercici de 2007.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte
de la Gestió Recaptatòria.
CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE
L’OBRA AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA CASTELLOLÍ SUD
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la Certificació número 2 de l’obra AMPLIACIÓ DE LA XARXA
D’AIGUA Castellolí Sud, presentada per l’empresa Constructora de Calaf SAU
per import de 15.635,89 euros
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Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació”.
SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FRA 1175 DE CONSTRUCTORA
DE CALAF PER IMPORT DE 10.210,54 DE TREBALLS ANNEXES DE
L’OBRA XARXA D’AIGUA CASTELLOLÍ SUD
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la fra núm. 1175 presentada per l’empresa Constructora de
Calaf SAU per import de 10.210,54 euros corresponents als treballs annexes de
l’obra AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA Castellolí Sud.
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació”.
SETÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU,
DEL PLEC DE CLAUSULES
ADMINISTRATIVES
PARTICULARS
QUE
HA
DE
REGIR
LA
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DELS
C/LLIBERTAT I AMISTAT, I OBERTURA DE CONVOCATÒRIA PER A LA
CONTRACTACIÓ.
1. El Ple d'aquesta corporació va aprovar el dia 18 de desembre de 2007, el
projecte per executar l'obra de xarxa d’enllumenat exterior dels carrers Llibertat
i Amistat del municipi de Castellolí, amb un pressupost de 45219,82 euros.
2. Mitjançant el Decret de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2008 es va iniciar
l'expedient per contractar l'obra esmentada.
3. N'han emès informes els serveis tècnics d'aquesta corporació, la Intervenció
i la Secretaria d'aquest Ajuntament.
4. Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la
seva aportació econòmica i tots els elements necessaris per al
desenvolupament normal de les obres.
5. El breu termini d'execució d'aquesta obra aconsella excloure la revisió de
preus, d'acord amb el que estableix l'article 103.3 de la LCAP.
6. S'ha complert la normativa vigent en matèria de contractació administrativa
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat acorda:
1. Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha
de regir la contractació de l'obra de xarxa d’enllumenat exterior dels carrers
Llibertat i Amistat del municipi de Castellolí.
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2. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, el plec de clàusules
acministratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona. i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
perquè es puguin presentar reclamacions.
3. Aprovar l'expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar
mitjançant concurs pel procediment obert l'obra esmentada.
4. Nomenar, com a membres de la mesa de contractació, les persones
següents:
President :Jesús Brugués i Brugués, alcalde de la corporació; Vocal: F. Xavier
Brugués Brugués, regidor de la corporació; Josep Jorba Pons, regidor de la
corporació, Joan Subirana Vila, tècnic de la corporació; Roser Gallego Miñarro,
secretària-interventora de la corporació.
5. Facultar l'alcalde, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a
terme totes les actuacions necessàries per a la tramitació i l'execució d'aquests
acords.
VUITÉ.- INICI DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI I
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
MUNICIPAL.
Vist l’ofici rebut de la Direcció General d’Administració Local de data 4 de
desembre de 2007 i en el que interessa el nomenament de la comissió que
representi a aquest ajuntament en l’expedient de delimitació i atermenament
del terme municipal de Castellolí amb la resta de municipis limítrofs.
Atès que la Generalitat atorga a aquest ajuntament un termini de dos mesos
per adoptar aquest acord.
Atès l’art. 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis.
Atès el que disposa l’art. 25 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text Refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del municipi de Castellolí.
Segon.- Nomenar com a membres de la Comissió que ha de representar a
aquest ajuntament en les operacions de delimitació:
- President: Jesús Brugués i Brugués
- Regidors: Francesc Xavier Brugués Brugués i Josep Jorba Pons
- Tècnic: municipal: Roser Vilanova Muset
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Secretaria: Roser Gallego Miñarro

Tercer.- Comunicar aquest acord als ajuntaments limítrofs, al Departament de
Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya i als
propietaris de les finques afectades.
Quart.- Facultar a l’Alcalde perquè realitzi les actuacions que s’escaiguin en
ordre a la execució d’aquests acords.
El suplent del Sr. Josep Jorba serà el Sr. Josep Centellas
NOVÉ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ
PER A LA GESTIÓ DEL PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ DE
L’ANOIA 2007-2011
Vist que l’organització dels fons estructurals i de les iniciatives comunitàries
europees destaquen el paper essencial en matèria de promoció econòmica i
ocupació dels interlocutors a escala local i regional,
Vist que, més enllà dels recursos econòmics que la Unió Europea
administracions distribueixen tant a la Generalitat de Catalunya com
Diputació de Barcelona, és fa necessari un increment de la cooperació
autoritats públiques i agents socioeconòmics, que ja ha existit des de
2002 arran de la constitució del Pacte Territorial per l’Ocupació de l’Anoia.

i les
a la
entre
l’any

Vist que per tal de concretar aquesta cooperació, les entitats signants del Pacte
Territorial per a l’Ocupació de l’Anoia que es detallen més avall, consideren
necessari reflectir llurs objectius, organització i pactes a través del nou conveni
de collaboració adjunt, a través del qual, en la seva clàusula cinquena
s’especifica que l’Ajuntament d’Igualada actuarà com a entitat coordinadora del
Pacte Territorial,
-

Agrupació Comarcal de Fabricants del Gènere de Punt d’Igualada
AIICA-Centre Tecnològic
Ajuntament d’Argençola
Ajuntament d’Els Prats de Rei
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament d’Òdena
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Cabrera d’Anoia
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Copons
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Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de La Torre de Claramunt
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
Ajuntament de Vallbona d’Anoia
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament del Bruc
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Consell Comarcal de l’Anoia
Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia
Creu Roja Anoia
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
Unió Comarcal de l’Anoia de Comissions Obreres
Unió de Pagesos a l’Anoia
Unió Empresarial de l’Anoia
Unió General de Treballadors

Atès que de conformitat amb l’article 21.1.s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, es competència de l’alcaldia la resolució
de l’expedient, considerant-se, no obstant, més addient la seva resolució pel ple
de l’Ajuntament en els termes que es dedueixen de les SSTS de 21.09.93 i
23.11.99,
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni de collaboració entre les entitats que es detallen
en la part expositiva del present acord, per a la gestió del Pacte Territorial per
a l’Ocupació de l’Anoia, per el període 2007-2011.
SEGON.- Notificar l’esmentat acord a les entitats interessades per al seu
coneixement.
DESÉ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE
L’OBRA EDIFICI LA BRILLANTE FASE 2
El Ple per unanimitat acorda:
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Primer.- Aprovar la Certificació número 1 de l’obra edifici la Brillante fase 2,
presentada per l’empresa Tiurana installacions i manteniments Sl per import de
164.422,51 euros
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació.
ONZÉ.- DONAR COMPTE DE LES ALLEGACIONS PRESENTADES AL PLA
DIRECTOR DE LA CONCA D’ODENA
Per part de l’alcaldia – Presidència es dona compte de les allegacions
formulades al Pla Director Urbanístic de la Conca d’Odena i que s’adjunten a
l’acta.
El Sr. Josep Centellas manifesta que el grup ApC està disposat a votar una
moció conjunta dels punts en els que coincidim.
L’Alcalde manifesta que en el proper ple es pot incloure l’aprovació d’una moció
conjunta si s’acorda.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la
sessió essent les vint-i-dues hores minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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