NÚM 06/16
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
DATA 14 DE JULIOL DE 2016

CELEBRAT EN

A les 20:05 hores del dia 14 de juliol de 2016, es reuneixen al Saló de Sessions de la
Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec
Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

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

Candidatura o partit
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

A les 20:28h s’incorpora al Ple el Sr. Regidor Sergi Vila Martínez.
Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió segons el
següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
2.- Aprovació, si s’escau, de les dues festes locals any 2017
3.- Donar suport al Correllengua 2016
4.- Aprovació, si ‘escau, de la relació de fallis presentada per l’ORGT
5.- Aprovar el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Castellolí
6.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra d’urbanització vorera de connexió castellolíca n’alzina -tram urbà.
7.- Modificació de la plantilla de personal 2016
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8.- Aprovació inicial del nou projecte de instal·lació de nova línia d’enllumenat públic al
camí del cementiri.
9.- Donar compte de Decrets de l’alcaldia
10.- Ratificar decret de l’alcaldia núm. 64 de data 19 de maig de 2016
11.- Adhesió a la moció de suport a la Marxa Som
12.- Aprovació de la rectificació de l’inventari de bens a 31/12/2015
13 .- Precs i preguntes
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PRIMER.- APROVACIÓ,
ANTERIORS

SI

S’ESCAU,

DE

LES

ACTES

DE

LES

SESSIONS

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 21 d’abril i 31 de maig de 2016, 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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DUES FESTES LOCALS ANY 2017
Atès que ha estat publicada l’Ordre per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016.
Atès que l’esmentada Ordre diu que dues festes locals seran fixades mitjançant una
Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, 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 2017 en les
dates següents:
-18 d’abril de 2017
-15 de maig de 2017
Segon.- Notificar la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat.
TERCER.- DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2016
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
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Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer .- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona,
o a través del correu electrònic cal@cal.cat.

QUART- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FALLITS PRESENTADA
PER L’ORGT
Un cop realitzats tots els tràmits reglamentaris per part de l'Organisme de Gestió
Tributaria pel cobrament de la relació 16001 i 16002, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer.- Aprovar la relació de fallits núm.16001 per
relació 16002 per un import de 1.170,10€

un import

de 3.387,89€ i la

Segon.- Notificar aquest acord a l'ORGT
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Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

Joan Serra Muset
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués

El Sr. Xavier Brugués manifesta la seva abstenció per tractar-se d’un tema econòmic.
CINQUÈ.- APROVAR EL PLA D’IGUALTAT INTERN DE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLOLÍ
Atès que la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes preveu tot una sèrie de mesures concretes a implantar tant en les empreses
com en les administracions públiques, cal confeccionar un Pla d’Igualtat del Personal
d’aquest Ajuntament, aprovar-lo i, posteriorment, fer el seguiment del seu
desenvolupament.
Atès que l’empresa I-servei ha redactat el Pla Intern d’Igualtat de l’ajuntament de
Castellolí (2016-2019).
El Ple per unanimitat acorda:
Primer: APROVAR el Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Castellolí, elaborat per IServeis, de conformitat amb els fets exposats i que té la finalitat global de concretar
internament el compromís i la voluntat política d’aquesta organització respecte al
compliment de les disposicions de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, i que té el contingut següent:
ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. OBJECTIUS
3. MARC NORMATIU
4. PROCÉS METODOLÒGIC
5. DIAGNOSI DE GÈNERE
5.1 Introducció
5.2 Polítiques d’igualtat de gènere
5.3 Comunicació, imatge i llenguatge
5.4 Representativitat horitzontal i vertical de les dones
5.5 Condicions laborals: contracte, jornada i nivell salarial
5.6 Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes
5.7 Salut laboral i condicions físiques de l’entorn de treball
5.8 Equilibri de la vida personal i professional
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6. PLA D’ACCIÓ
7. SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ
8. BIBLIOGRAFIA
9. GLOSSARI
Segon: Designar la Sra. Carla Peña Pelegrí, regidora de benestar Social, com a persona
coordinadora i encarregada de fer el seguiment del
desenvolupament del Pla.
Tercer: Comunicar el present acord a la totalitat del personal al servei d’aquest
Ajuntament .

S’INCORPORA EL REGIDOR Sr. Sergi Vila Martinez
SISÈ.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍCA N’ALZINA – TRAM URBÀ
ANTECEDENTS
1.El Ple de l’Ajuntament, en sessió

de data 4 de desembre de 2014, va aprovar el

projecte de l’obra URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ-CA N’ALZINATRAM URBÀ redactat per l’arquitecte Joan Subirana Vila, amb un pressupost d’execució
per contracte de 103.697,86 euros.

Els articles 28 a 37 i 58 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, disposen que els
ajuntaments poden establir i exigir contribucions especials com conseqüència de la
realització d’obres públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un benefici o
augment de valor dels seus béns.

En data 28 d’abril de 2015 es va acordar aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials.

Durant el termini d’exposició pública no es van formular reclamacions i per tant l’acord
esdevingué definitiu.
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Per resolució de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2015, es va aprovar la liquidació
provisional de cada un dels subjectes passius, als quals els va ser notificada
individualment.

Un cop executades totes les obres, el cost real és de 89.018,35 euros i correspon
repercutir en concepte de contribucions especials l’import de 33.135,72 euros.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 33.4 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, disposa que, un cop finalitzades les
obres, s’indicarà als subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es
giraran les liquidacions que siguin procedents i es compensaran, con lliurament a
compte, els pagaments avançats que s’hagin realitzat.

Per tot l’exposat, es proposa al ple:

1. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra de URBANITZACIÓ VORERA DE CONNEXIÓ
CASTELLOLÍ-CA N’ALZINA- TRAM URBÀ per import de 33.135,72 euros, que s’ha de
repartir de la següent manera:
1.1. Cost final: 89.018,35 euros
1.2. Distribució del repartiment de les despeses:
a) Contribucions especials: 33.135,72 euros
b) Ajuntament: 14.201,17 euros
1.3. Subvencions: 41.681,61 euros

2. Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius amb el
corresponent règim de recursos: s’adjunta annex de contribuents.

L’anterior acord es notificarà a cada subjecte passiu, indicant-li la quantitat que li
correspon pagar o bé la quantitat que se li ha de retornar si va efectuar un pagament
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avançant en excés. A la notificació es fixaran els terminis, la forma de pagament i els
recursos

Recurs de reposició, que caldrà interposar davant del mateix òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en què
hagueu rebut la present notificació, de conformitat amb l’article 14 del RDL 2/2004, de
5 de març, Tex refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, amb els requisits exigits a
l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb allò que
determina l’article 117 del mateix text legal.

La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes, i contra
la citada resolució expressa, podreu interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des de la notificació. En el cas de no rebre notificació
de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, en aquest cas
podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de sis mesos.
OBJECTE
TRIBUTARI

NUM

REF CADASTRAL

TOTAL

COBRAT

4T QUOTA

AV UNIO

2

1560010CG9016S-0001/JP

5.615,57

4938,84

676,73

AV UNIO

2b

1560009CG9016S-0001/SP

2.964,14

2606,91

357,23

AV UNIO

4

1560008CG9016S-0001/EP

2.293,13

2016,78

276,35

AV UNIO

6

1560007CG9016S-0001/JP

5.661,17

4978,95

682,22

AV UNIO

8

1560006CG9016S-0001/IP

4.797,34

4219,2

578,14

AV UNIO

10

1560005CG9016S-0001/XP

227,96

170,97

56,99

AV UNIO

12

1560004CG9016S-0001/DP

2.078,15

1827,72

250,43

AV UNIO

14

1560003CG9016S-0001/RP

2.964,14

2606,91

357,23

AV UNIO

16

1560002CG9016S-0001/KP

6.534,13

5746,71

787,42

33.135,72

29112,99

4022,73

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

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

F. Xavier Brugués Brugués

El Sr. Xavier Brugués pregunta si falta alguna certificació.
L’Alcalde respon que no
El Sr. Brugués manifesta que no està acabada del tot l’obra, que falta la vegetació, que
segurament ho contemplava el projecte i ara s’haurà de fer càrrec l’ajuntament.
El Sr. Alcalde manifesta que no recorda si al projecte estaven els arbres, però que
passat l’estiu es plantarà el que calgui, que hi ha una fiança dipositada i si es imputable
al contractista es farà servir.
El Sr. Brugués manifesta que s’abstindrà per aquest fet.

SETÈ.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2016
El Ple de la Corporació en data 25 de febrer de 2016 va aprovar el pressupost i la
plantilla de personal per a l’exercici 2016.

Atès que el lloc d’arquitecte ha de ser personal funcionari i no personal laboral.

El Ple per unanimitat acorda:
1. Modificar la plantilla de personal aprovada en data 25 de febrer de 2016 quedant de
la següent manera:
Grup
EBEP

PLACES

ESTAT

A extingir

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

A1

1

V

C1

1

-----

A1

1

V

2.0.0 - Administrativa

C1

2

-----

2.0.1- Oficial 1a

C2

1

-----

2.1- Subaltern

AP

1

-----

II- D’ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala administrativa
Arquitecte (jornada parcial)

II- LABORALS:
INDEFINITS

2. 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. La plantilla es considerarà definitivament
aprovada 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. Xavier Brugués manifesta que sorprèn que l’arquitecte hagi de ser funcionari i
que com es farà el concurs

L’Alcalde manifesta que s’haurà de fer el procediment que correspongui, que s’hauran
de fer les bases, aprovar-les pel ple, etc.
VUITÈ.- APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DE NOVA
LÍNIA D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CAMÍ DEL CEMENTIRI
Atès que s’ha modificat el projecte aprovat en data 17 de març de 2016 de instal·lació
de nova línia d’enllumenat públic al camí del cementiri.
El Ple per unanimitat acorda:
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1.- Aprovar inicialment el nou projecte executiu de instal·lació de nova línia
d’enllumenat públic al camí del cementiri, redactat per l’enginyer industrial Òscar
Alquézar Claramunt, col·legiat 17135, i que ascendeix a un pressupost total de
29.402,86 € , més la part corresponent d’IVA.

2.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al Butlletí oficial de
la Província, al tauler d'anuncis i a la web municipal, per tal que, en el termini de 30
dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin
formular les al·legacions pertinents. En cas que no es produeixin al·legacions es
considerarà definitivament aprovat.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si està previst fer un projecte de cunetes, formigonat,
etc.
L’Alcalde respon que no, que el previst es l’enllumenat i mantenir el camí i les cunetes
per continuar amb un entorn rural
NOVÈ.- 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

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

047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
065
066
067
068
069
070
071

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

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

18 d’abril de 2016
19 d’abril de 2016
19 d’abril de 2016
20 d’abril de 2016
20 d’abril de 2016
20 d’abril de 2016
20 d’abril de 2016
22 d’abril de 2016
28 d’abril de 2016
29 d’abril de 2016
3 de maig de 2016
4 de maig de 2016
10 de maig de 2016
11 de maig de 2016
12 de maig de 2016
13 de maig de 2016
17 de maig de 2016
24 de maig de 2016
25 de maig de 2016
25 de maig de 2016
27 de maig de 2016
31 de maig de 2016
31 de maig de 2016
31 de maig de 2016
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Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

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

072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083

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

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

31 de maig de 2016
7 de juny de 2016
7 de juny de 2016
14 de juny de 2016
15 de juny de 2016
21 de juny de 2016
21 de juny de 2016
21 de juny de 2016
28 de juny de 2016
28 de juny de 2016
1 de juliol de 2016
6 de juliol de 2016

DESÈ.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, DECRET D’ALCALDIA
Decret de l’alcaldia de data 19 de maig de 2016
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 24 de maig de 2015 convocades
mitjançant Reial Decret 233/ 2015 de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el passat dia 3
de juliol, es fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en els òrgans
col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals forma part aquest Municipi, en
compliment d'allò que disposa l'article 38.c) del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la Mancomunitat per a
l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia “APINAS seran representats tots els
municipis mancomunats mitjançant l’ Alcalde-President de cada Ajuntament més un
representant de cada deu mil habitants o fracció de deu mil, designats per l’Ajuntament.
Atès que el Ple de la corporació en data 21 de juliol de 2015 va acorda nomenar com a
representant de l’ajuntament en la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la
comarca de l’Anoia “APINAS” al Sr. Joan Serra Muset , Alcalde de l’Ajuntament de Castellolí
Atès que cal efectuar el nomenament d’un altre representant de l’ajuntament en la
Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia “APINAS”.
RESOLC
Primer.- Nomenar a la Sra. Carla Peña Pelegrí com a representant de l’ajuntament en la
Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia “APINAS”.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids
psíquics de la comarca de l’Anoia.

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

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

ONZÈ.- ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE SUPORT A LA MARXA SOM
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les
comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a
Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí
(www.elcami.cat).
Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà
assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de
democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i
per a tots.
La Marxa Som, com a moviment transversal de país, és una iniciativa apartidista i està
integrada per totes aquelles persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i
participar.
A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí, entitat que coordina la
ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa Som, i membre del projecte Reinicia
Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).
El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat,
enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana,
permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada
terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i
més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de
les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i
turístic.
Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El
Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya.
Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que
facilitin la participació de tota la població en els afers públics.
Atès que l’Ajuntament de Castellolí compta entre els seus compromisos i objectius el foment
de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una
societat més justa, pròspera i sostenible.
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Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país,
un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva.
Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres:
a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes
culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats.
b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i
disponibilitat.
c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem.
Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Castellolí el dia 30 de juliol
d’enguany.

Per tot això, el Ple Municipal per unanimitat acorda:

PRIMER.- L’Ajuntament de Castellolí s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè
considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i
perquè fomenta la democràtica participativa.
SEGON.-L’Ajuntament de Castellolí es compromet a facilitar les infraestructures i serveis
necessaris de què disposi per al bon funcionament de la Marxa Som, tals com espais per dormir
i equipaments pel sopar (si s’escau) i per l’acte públic i parlaments, difusió i col·laboració en el
procés participatiu popular, ordre públic i assistència sanitària si s’escau, permís pel marcatge
de l’itinerari del Camí, etc.
TERCER.- L’Ajuntament de Castellolí es compromet a fomentar aquest recolzament entre els
municipis de la seva comarca, a coordinar-s’hi en allò que calgui, i a traslladar aquests acords a
l’organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal, a Presidència de la
Diputació, a Presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat
de Catalunya, així com a reflectir-ho al seu web municipal i als mitjans de comunicació locals i
comarcals.
QUART.- Conscient que un esdeveniment d’aquesta envergadura en pro del bé comú comporta
uns costos elevats, i com una mostra més d’aquest compromís i suport a la iniciativa,
l’Ajuntament de Castellolí fa una aportació lliure i voluntària de 100€ en concepte de donació
a la Marxa Som.
L’ingrés es farà efectiu a l’Associació PAS-Amics d’El Camí al número de compte de Triodos Bank
IBAN: ES08 1491 0001 2620 1471 5615

DOTZÈ.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS A
31/12/2015
Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les altes i
baixes que hi ha hagut durant l'exercici de 2015 i trobat conforme;

216

Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 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.

Vistos els informes units a l’expedient emesos pel secretari i interventor.

D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals i
l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple
municipal, per unanimitat,

ACORD

PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament
referida al 31 de desembre de 2015, l'import del qual és fixat en 5.547.309,08 euros.

SEGON.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

TRETZÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Xavier Brugués en relació al Decret 79 de llicència d’obres de cal Serrador, es va
comentar que aquest senyor havia posat cadenes i tallat el camí, això es correcte?
El Sr. Alcalde manifesta que no es fàcil determinar si es públic o privat, però que
l’assessor de l’ajuntament ho està mirant i que s’intentarà que tregui les cadenes.
Actualment s’està redactant el catàleg de camins per part de la Diputació
El Sr. Xavier Brugués en relació al Decret 75 de Telefònica pregunta quin interès tenen
en treure aquest cable coaxial.
El Sr. Alcalde respon que no ho sap, que telefònica va informar que traurien una cosa
obsoleta i es va tirar endavant
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El Sr. Xavier Brugués pregunta si hi ha alguna novetat de la connexió a la Llosa del
Cavall i si hi ha ajudes per la compra de cubes d’aigua.
L’Alcalde respon que en relació a la connexió de la Llosa del Cavall es va avançant i
està prevista la connexió per aquest hivern. En relació a les ajudes, si que sortiran per
part de la Generalitat de Catalunya
El Sr. Xavier Brugués pregunta per la situació i perspectives de l’Outdoor Center ubicat
a la Brillante.
El Sr. Alcalde manifesta que es cert que per part del Consell Comarcal s’ha deixat una
mica a banda, que les bicicletes estan a Castellolí.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que es reitera en la petició feta de solucionar el canvi
de sentit de Can Llucià i que te constància que està treballant en el tema del carril per
vehicles lents.
El Sr. Alcalde manifesta en relació al canvi de sentit s’ha d’insistir, que aquest tema
està igual, que ningú es fa responsable (Diputació i Generalitat) .

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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