NÚM 04/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 10 DE MAIG DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia deu de maig de 2011, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Jesús Brugués i Brugués i amb l'assistència dels Regidors
Sr. Josep Centellas, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep Jorba, Sr. F. Xavier
Brugués, la 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-quatre 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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL II CONVENI COL·LECTIU
PERSONAL LABORAL I PACTE DE CONDICIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS.

DEL

Ates l’acord de la Comissió negociadora del II conveni col·lectiu del personal laboral i
pacte de condicions dels empleats públics.
El Ple acorda amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres abstencions en
contra del grup municipal ApC:
Primer.- Aprovar el II conveni col·lectiu del personal laboral i pacte de condicions dels
empleats públics, que s’adjunta.
Segon.- Trametre l’esmentat conveni al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya per a la seva inscripció al registre de convenis dels Serveis Territorials del
Departament de Treball a Barcelona i disposar la seva publicació en el diari Oficial de la
Generalitat.
SEGON.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret núm. 75 de data 8 d’abril de 2011
Decret núm. 76 de data 12 d’abril de 2011
Decret núm. 77 de data 18 d’abril de 2011
Decret núm. 78 de data 18 d’abril de 2011
Decret núm. 79 de data 19 d’abril de 2011
Decret núm. 80 de data 19 d’abril de 2011
Decret núm. 81 de data 19 d’abril de 2011
Decret núm. 82 de data 27 d’abril de 2011
Decret núm. 84 de data 28 d’abril de 2011
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TERCER.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part del Ple es ratifica amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres en
contra del grup municipal ApC el següent decret:
DECRET NÚM. 83 DE DATA 27 D’ABRIL DE 2011

Atès que el Ple de l’Ajuntament, per sessió celebrada el 25/02/2011 aprovà inicialment el
Pressupost i Plantilla de l’Ajuntament per a l’exercici de 2011 amb el quòrum necessari per a la
vàlida adopció de l’acord d’aprovació, el de majoria simple, d’acord amb el disposat als articles
22.2 i) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que aprovat inicialment el Pressupost General per a l' exercici econòmic de 2011, es va
exposar al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona pel termini de
quinze dies hàbils, concretament des del 8 de febrer de 2011 fins al 25 de febrer del mateix.
Vist que el grup municipal Alternativa pel Canvi- Esquerra Republicana de Catalunya va
presentar per correu administratiu amb data 25 de febrer de 2011, rebut en aquest Ajuntament
en data 28 de febrer, al·legacions la Plantilla del Pressupost,
Vist que aquest Ajuntament va procedir a la publicació de l’aprovació definitiva del Pressupost
al Butlletí Oficial de la Província en la mateixa data de rebuda de les al·legacions, o sigui de
28/02/2011, un cop aprovat definitivament el pressupost i sense que l’Ajuntament hagués resol
les esmentades al·legacions a la Plantilla,
Vist que el Ple de l’Ajuntament de 12 d’abril va resoldre les al·legacions presentades pel grup
ApC-ERC desestimant-les en la seva totalitat i les quals única i exclusivament es referien a la
presumpta omissió a la Plantilla de Personal de l’operària de neteja de l’Ajuntament, per que es
va procedir a l’externalització del Servei, i sense que res afectés a la resta de la Plantilla de
personal.
Vist que per Decret de l’Alcaldia de 18 /03/2011, es varen aprovar les bases per a la
contractació de dues places d’Administratiu/va, mitjançant concurs i per promoció interna en
règim laboral fix, essent publicades el 24/03/2011 al Butlletí Oficial de la Província i amb data
29/03/2011 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini d’un mes,
Vist que per Decret de l’Alcaldia de 22 /03/2011, es varen aprovar les bases per a la
contractació d’una plaça d’Oficial 1ª, mitjançant CONCURS i per promoció interna, en règim
laboral, essent
publicades el 24/03/2011 al Butlletí Oficial de la Província i amb data
31/03/2011 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya pel termini d’un mes,
Vist que contra l’esmentades bases, el grup d’Alternativa pel Canvi- Esquerra Republicana de
Catalunya ha presentat en temps recurs, que es pot considerar d’Alçada, d’avant d’aquesta
Alcaldia al·legant la falta d’aprovació definitiva de la Plantilla del pressupost de l’exercici de
2011 per falta de resposta a les al·legacions presentades,
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Vist que, tal i com s’ha exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament va resodre les al·legacions
presentades per ApC-ERC en el sentit de la desestimació íntegra de les mateixes.
Vist que les referides al·legacions, tal i com s’ha exposat, en res afectaven a la resta de la
Plantilla aprovada pel Ple de la Corporació, no desvirtuant jurídicament els sentit i fonament dels
concursos convocats,
Vist que les bases dels corresponents processos selectius restaven exposats al públic pel termini
de trenta dies, als efectes de la presentació de possibles recursos,
RESOLC
Primer. Desestimar íntegrament el Recurs presentat per AxC-ERC contra les bases per a la
provisió per concurs intern de dos places d’administratiu i una plaça d’oficial primera.
Segon. Ratificar el Decret de 18/03/2011 pels que s’aprovaren les bases per a la provisió per
concurs intern de dos places d’administratiu de la Plantilla de l’Ajuntament de Castellolí de 2011.
Tercer. Ratificar el Decret de 22/03/2001 pels que s’aprovaren les bases per a la provisió per
concurs intern d’una plaça d’oficial primera de la Plantilla de l’Ajuntament de Castellolí de 2011.
Quart. Continuar amb els procediments convocats en els processos de selecció d’ambdues
convocatòries.
Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat.

QUART.- APROVACIÓ INICIAL,
URBANÍSTICA MUNICIPAL

SI

S’ESCAU,

DEL

PLA

D’ORDENACIÓ

Per part del Sr. Alcalde es fa un repàs de tota la documentació que inclou el POUM, del
procediment de participació ciutadana, el resum dels suggeriments presentats durant
l’exposició pública, enumera els que s’han tingut en compte i els que no, manifesta que
s’ha hagut de tenir en compte la reserva de sol pel futur desplaçament de l’autovia i el
tema de l’Eix Ferroviari. També fa un històric des del començament de la tramitació del
POUM a l’any 2004.
Manifesta que l’equip de Govern ha cregut convenient fer l’aprovació inicial i així obrir
un termini d’exposició pública i que es puguin presentar les al·legacions que es creguin
oportunes i que el proper consistori pugui decidir fer l’aprovació provisional o no.
Manifesta que si s’hagués fet una aprovació provisional, el document seria molt més
ferm, i que aquest equip de govern no ho ha fet.
El Sr. Centellas demana la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia perquè no creu que
a 12 dies de les eleccions s’hagi d’aprovar un document com aquest i es deixi que el
proper Ajuntament decideixi.
L’Alcalde manifesta que aquest POUM es un projecte que va començar en el seu
moment i que creu adequat i correcte l’aprovació inicial per l’ajuntament actual, tràmit
que dona lloc a un termini reglamentari per la presentació d’al·legacions i en qualsevol
cas serà el nou consistori que en farà, o no, l’aprovació provisional .
En quan al termini d’exposició pública i d’acord amb l’art. 115c del Reglament de la Llei
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d’Urbanisme, s’obrirà per un període de 45 dies des de l’ultima publicació oficial.
Considerant altres termini de gestió i tramitació, això representa un termini real
superior als 60 dies des de l’aprovació inicial que avui es proposa, termini que es
considera suficient tenint en compte, a més, que el nou consistori tindrà perfectes
competències per prorrogar aquest termini legal si així ho considera.
El Sr. Centellas demana si algun dels set regidors presents es propietari d’algun terreny
que pugui ser motiu de requalificació per aquest POUM i que d’acord amb l’art. 28 de la
Llei 30/92 s’hauria d’abstenir de la votació. Manifesta que si la votació es procedeix
pels set regidors presents, veurà a posteriori, si algú ha incorregut en aquest
assumpte i prendrà les accions que cregui oportunes.
L’alcalde contesta en primer lloc, declarant que ell no es propietari de cap terreny
afectat per requalificació del POUM, afegint que els diferents acords i actuacions de
l’ajuntament no l’han beneficiat personalment i que creu provat que en els seus
mandants no ha fet res en benefici propi. També vol fer constar, per si les
manifestacions del sr. Centellas poguessin tenir alguna relació amb això, que s’han fet
córrer comentaris públicament, “que l’alcalde s’havia requalificat uns terrenys de la
seva propietat, comentaris absolutament falsos i innobles: hi ha mitjans per comprovar
la propietat dels terrenys i evitar fal·làcies interessades” .
La resta de regidors manifesten que no tenen cap terreny afectat.
El Sr. Vicenç Jorba manifesta que aquesta aprovació inicial no condiciona en res al nou
govern, que aquest, tindrà les mans lliures per poder acordar el que cregui oportú. En
relació a les afectacions creu que tots els regidors estan afectats d’una manera o altre,
perquè el POUM es suficientment ampli per afectar pràcticament a tothom, i això no
habilita per votar o no.
El Sr. Centellas manifesta que no està d’acord amb el que “no condiciona” i fa el
comentari de que l’equip de govern no ha fet cas al document de 215 signatures contra
el polígon dels Ninots presentat per la Plataforma No al Ninots.
L’Alcalde contesta que aquest document es fraudulent per quan incorpora nombroses
signatures de persones no empadronades al municipi i de menors d’edat, fet que es
sobradament conegut pels promotors. Per tant, tot i que s’han atès algunes de les
reclamacions de la Plataforma segons ja ha explicat en la presentació del POUM, aquest
document de signatures s’ha incorporat a l’expedient en qualitat de suggeriments tal i
com ja es va anunciar, en el seu dia, a la Plataforma.
El Sr. Josep Jorba manifesta que s’ha intentat consensuar el POUM i que el que els
separa es la requalificació del polígon terciari, per tant el vot serà en sentit negatiu.
També reconeix la voluntat positiva de l’equip de govern per allargar el termini
d’exposició pública tal i com s’havia comentat a la junta de portaveus.

4

Acord:
Atès que l’Ajuntament i en compliment d’allò previst a l’article 106 del Reglament de la
Llei d’Urbanisme en data 29 de desembre de 2009 va acordar la publicació de l’estat
de l’elaboració dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí, tota
vegada que l’elaboració del document havia adquirit el suficient grau per a poder donar
compliment a allò previst a l’article esmentat, acord que va a aparèixer publicat en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 17 de data 20 de gener de 2010, al diari Avui de
data 11 de febrer de 2010, l’Enllaç de data 21 de gener de 2010 així com el tauler
d’anuncis de la corporació i la web municipal.
Atès que durant el termini d’exposició al públic, s’han presentat les suggeriments que
consten a l’expedient.
Atès l’art. 83 del Text refós de la Llei d’urbanisme i 115.c) del Reglament de la Llei
d’Urbanisme,
Per tot això, i considerant-se que el Pla d’ordenació Urbanística Municipal en l’estat
actual, pot entendre’s que s’ha donat compliment a les prescripcions que a tal finalitat
preveu el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i demés normativa concordant, així com
s’ha donat compliment a la tramitació prevista per a la formulació de l’aprovació inicial,
el Ple, amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres en contra del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí,
d’acord amb el que estableix l’article 83 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial esmentada, amb inserció
d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en dos diaris de difusió comarcal, pel termini de 45 dies, al efectes
previstos als articles abans esmentats. Durant aquest termini els interessats podran
formular al·legacions a la referida aprovació inicial, les quals, de presentar-se seran
resoltes per l’Ajuntament, abans de procedir a la corresponent aprovació provisional. La
documentació podrà consultar-se en hores d’oficina en les dependències municipals
tots els dies feiners en horari de treball.
Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials.
Quart.- Concedir audiència als ajuntaments colindants al municipi de Castellolí .
Cinquè.- Suspendre pel termini de dos anys, de conformitat amb l’establert a l’article
73.2 del Decret Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme,
i article 102 i següents del seu Reglament, la tramitació de Plans Urbanístics derivats
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concrets i de Projectes de Gestió Urbanística i d’Urbanització, així com l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim
urbanístic, identificats gràficament en el plànol de delimitació contingut en el POUM
aprovat inicialment.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores i deu minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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