AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

NÚM 03/17
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 23 DE MAIG DE 2017
A les 19:55 hores del dia 23 de maig de 2017, es reuneixen al Saló de Sessions de la
Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor

Joan Serra Muset
Quim Folqué Solé
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
F. Xavier Brugués Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Excusa la seva assistència el Sr. Sergi Vila Martínez
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió segons el
següent
ORDRE DEL DIA

1.- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel referèndum
2.- Aprovació del conveni interadministratiu per a l’execució d’un projecte de
dinamització comercial i turística supramunicipal.
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PRIMER.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar
González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest
expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del
temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures
polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant
un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la
societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que
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permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques
i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les
garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i
efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics.
I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el
vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 16 de març de
2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el
mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi
llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents:
ACORDS:
1.

Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

2.

Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

3.

Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al
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Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4.
Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Quim Folqué Solé
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
F. Xavier Brugués Brugués
SEGON.- APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ
D’UN
PROJECTE
DE
DINAMITZACIÓ
COMERCIAL
I
TURÍSTICA
SUPRAMUNICIPAL.
PROPOSTA
Atès el CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURISTICA SUPRA MUNICIPAL , entre l’ajuntament de la
Torre de Claramunt, l’ajuntament de Castellolí i l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia
Es proposa al ple d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ D’UN
PROJECTE DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURISTICA SUPRA MUNICIPAL , entre
l’ajuntament de la Torre de Claramunt, l’ajuntament de Castellolí i l’Ajuntament de
Vallbona d’Anoia per a la realització del projecte “Barraques Go”
Segon.- Notificar aquest acord als ajuntaments de la Torre de Claramunt i Vallbona
d’Anoia
Castellolí, maig 2017 .L’Alcalde
CONVENI
INTERADMINISTRATIU
PER
A
L’EXECUCIÓ
DINAMITZACIÓ COMERCIAL I TURISTICA SUPRA MUNICIPAL.

D’UN

PROJECTE

DE

D'una banda, la Il·lma. Sra. Maria Isabel Ferrer, Alcaldessa - Presidenta de l'Ajuntament de
Vallbona d'Anoia, que actua en nom i representació de l'esmentada Corporació,
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D'una altra, l'Il·lm, Sr. Jaume Riba Bayo, Alcalde - President de l'Ajuntament de La Torre de
Claramunt , que actua en nom i representació de l'esmentada Corporació,
I d’una altra, l’Il·lm Sr. Joan Serra Muset, Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellolí, qui
actua en nom i representació de l’esmentada corporació.
Tots tres en ús de les funcions que els atribueixen els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 3
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'article 53 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 i
assistits cadascú pels respectius secretaris/es municipals als efectes de donar fe pública del
present .
Tanmateix , les parts declaren, sota la seva pròpia responsabilitat, de no trobar-se en cap de les
causes d'incapacitat i incompatibilitat que determinen les disposicions legals vigents en la
matèria, i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per assumir els pactes i
obligacions que recullen en el present document.
EXPOSEN:
a) Que l’Ajuntament de La Torre de Claramunt ha estat beneficiari d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona en el marc del programa del catàleg de serveis i activitats locals 2017
d’import 14.000,00.-€ per a portar a terme mitjançant la coordinació d’una tècnica del consell
comarcal de l’Anoia el projecte “Barraques Go” quina descripció d’adjunta a l’annex I del
present.
b) Que dit projecte compta amb la participació dels Ajuntament de Vallbona d’Anoia i de
Castellolí atès que el mateix es porta també a terme en els seus respectius termes municipals.
c) Que el finançament previst de dit projecte és el que es detalla:

Per l’exposat
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ACORDEN:
1. Portar a terme el projecte esmentat assumint els Ajuntaments a parts iguals la diferència
entre els cost màxim previst del projecte estimat en 15.850.-€ i la subvenció atorgada
(14.000,00.-€), de forma tal que cada Ajuntament assumeix com a màxim la següent despesa i
amb càrrec a la partida pressupostària que s’indica:
Ajuntament de La Torre de Claramunt: 617,00.-€ . Partida pressupostària P432 E226.09.
Ajuntament de Vallbona d’Anoia: 617,00.-€. Partida pressupostària P432 E462.00.
Ajuntament de Castellolí: 617,00.-€. Partida pressupostària P432 E462.00
2. Que tots 3 ajuntaments es comprometen a fer la reserva de crèdit respectiva per tal de fer
front a la seva part de finançament.
3. Que tots tres Ajuntaments estan d’acord en el projecte subvencionat i que la coordinació i
direcció del projecte sigui duta a terme per part de la tècnica compartida del Consell Comarcal
de l’Anoia.
4. Que l’Ajuntament de La Torre de Claramunt assumirà la gestió administrativa del projecte
pel que fa a la contractació del servei/s que es derivin, així com la justificació de la subvenció
rebuda, de la qual també serà el beneficiari.
5. Que un cop portats a terme el treballs del projecte, hauran de ser recepcionats per part de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt amb el vist i plau de la coordinadora del projecte. Dit
vist i plau en la recepció dels serveis contractats serà el document que obligarà als Ajuntaments
de Vallbona d’Anoia i de Castellolí a fer la transferència de la seva corresponent participació a
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt en el termini màxim de 1 mes, als efectes que
l’ajuntament de La Torre de Claramunt faci efectiu el pagament del servei a l’empresa/es
contractades i pugui fer la justificació de la subvenció davant de la Diputació de Barcelona.
I perquè consti, signen el present per quadruplicat a La Torre de Claramunt, ... de maig de
2017.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Quim Folqué Solé
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
F. Xavier Brugués Brugués
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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