NÚM 11/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 17 DE NOVEMBRE DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia disset de novembre 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. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors Sr. Sergi
Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. Josep Jorba Pons, Sr. F. Xavier Brugués
Brugués, Sra. Montserrat Arderiu Gomà 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 dinou hores i cinquanta 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,
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 29 de setembre, 11 d’octubre i 25 d’octubre, totes de l’any
2011, d’acord amb el que estableix l’art. 106.3 de la Llei municipal i de règim local, no
es presenta cap i les actes queden aprovades per unanimitat.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOU CONVENI MARC D’ADHESIÓ A LA
XARXA LOCAL DE CONSUM AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès que el Ple en data 29 de setembre de 2011 va aprovar el conveni marc d’adhesió
a la xarxa local de Consum amb la Diputació de Barcelona.
Atès q ue la data del conveni no era correcte.
Atès que per part de la Diputació de Barcelona s’ha tramès un nou conveni
El ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el nou conveni marc d’adhesió a la xarxa local de Consum amb la
Diputació de Barcelona.
Segon.- Facultar al sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
Tercer.- comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona
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TERCER.- DETERMINACIÓ DE LA DATA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE
PER L’ANY 2012
A la vista del que disposa l’art. 94 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, així com l’art. 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, el Ple per
unanimitat acorda :
Determinar les dates de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament que seran les
següents per a l’any 2012 : 19 de gener, 19 d’abril, 19 de juliol i 18 d’octubre, a les
vint hores i trenta minuts.
En cas de coincidència amb el Plens del Consell Comarcal, s’intentarà canviar la data.
QUART.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INCREMENT DE SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Vista la Resolució de 28 d’octubre de 2011, per la qual es modifica la Resolució de 19
de juliol de 2011 per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de
llars d’infants, per al curs 2010-2011.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar l’increment de la subvenció per import de 9.000€ atorgada pel
Departament d’Ensenyament per minorar les quotes pel servei d’ensenyament, curs
2010-2011.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
CINQUÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT
2/2011
El Ple municipal per 2 vots a favor del grup municipal PuC, 3 abstencions del grup
municipal Ciu i 2 abstencions del grup municipal ApC, ACORDA
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2011 en la
següent forma:
1.- CRÈDITS A SUPLEMENTAR
Per fer front a les despeses caldrà augmentar les partides següents amb la quantitat
que s’expressa:
funcional econòmica descripció
162
341

22710
22616

Recollida fracció vegetal
Actes esportius

total
ampliació
1862,28
400

2

151

227.13

Redacció poum

330.

212.00

Reparació edificis
total

83961,26
2737,72
88.961,26

FINANÇAMENT
AUGMENT INGRESSOS
116.00 impost increment valor terrenys
541.00 lloguer parcel·LA CAN PARERA
TOTAL

3000
2000
5000

NOUS INGRESSOS
770.00 aportació empreses redacció POUM
TOTAL

83961,26
83961,26

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 Província 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.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que l’explicació tècnica de la modificació de crèdit és
correcte, però que la partida de l’aportació de les empreses per la redacció del POUM ja
estava contemplada en el pressupost anterior.
La secretaria manifesta que l’aportació dels particulars estava comptabilitzada com dipòsit
o aval en l’apartat del no pressupostari i que ara s’ha de incloure en el pressupost corrent
de l’exercici i fer el traspàs corresponent creant la partida.
El Sr. Brugués manifesta que això es un tecnicisme administratiu, que en l’aspecte polític,
implica d’alguna manera acceptar l’aprovació del POUM com està actualment o no?
Manifesta que s’hauria d’explicar molt clarament. També pregunta quants terminis hi ha
per fer els pagaments de la factura de l’UPC.
L’alcalde explica que el que s’està fent es fer les modificacions comptables corresponents.
L’UPC ha fet unes feines que s’han de pagar d’acord amb els convenis signats per l’antic
equip de govern. També manifesta que en el Ple d’avui no toca parlar del POUM,
l’aprovació inicial del POUM ha estat en exposició pública i s’estan informant les
al·legacions i tenint en compte els diferents informes i posteriorment s’exposarà
novament als veïns i que es debatrà amb els diferents grups polítics. En relació al
pagaments l’alcalde respon que si no recorda malament hi havia tres terminis, 25% a
l’avanç de planejament, 65% a l’aprovació inicial i la resta a l’aprovació provisional, no
està segur del percentatges però més o menys eren aquest.
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El Sr. Jorba manifesta que creu que no es el moment d’entrar en debat amb el tema
POUM. Pregunta a que es deu l’ampliació de la partida de reparacions d’edificis si ha
passat alguna catàstrofe o es deu manca de previsió.
La secretaria li respon que hi ha hagut mes despesa de la prevista.
El Sr. Jorba manifesta que s’abstindran per tractar-se de tema econòmic. El Sr. Brugués
manifesta que també s’abstindran per tractar-se d’un tema econòmic.
SISÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FRA. 844 DE LA UPC
El Ple municipal per 2 vots a favor del grup municipal PuC, 3 abstencions del grup
municipal Ciu i 2 abstencions del grup municipal ApC, ACORDA
Primer.- Aprovar la factura
núm. FS00000844 de la Universitat Politècnica de
Catalunya corresponents al 2on termini de la redacció del POUM de Castellolí,
document d’aprovació inicial, per import de 83.961,26 €
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada certificació.
El Sr. Brugués manifesta que s’abstindran per tractar-se d’un tema econòmic.
El Sr. Centellas manifesta que s’abstindran perquè es tracta d’una factura especial, que
be d’uns convenis que dubta de la seva validesa.
SETÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI
D’ORDENANCES FISCAL EXERCICI 2012.

S’ESCAU,

DE

LA

MODIFICACIÓ

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
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amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
El Ple, amb cinc abstencions dels grups municipals Apc i CiU i dos vots a favor del grup
municipal Puc, acorda
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i
següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1: : Impost sobre béns immobles
Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d'exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següent bens: .
a) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 50 per
cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi
l'habitatge habitual de la família.
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal d’habitants.
Es modifica l’article 7: Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec:
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,80 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,67 per cent
quan es tracti de béns rústics.
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3. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,67
per cent.
4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Ordenança Fiscal núm. 3: : Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
S’estableix una bonificació del 100% per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què
el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
Es modifica l’article 6: Quota tributària, resultant el següent quadre de tarifes:
VEHICLES
A) Turismes:
De menys de 8 cavalls fiscals

22.71

De 8 fins a 12 cavalls fiscals

57.61

De més de 12 fins a 16 cavalls fiscals

109.44

De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

160.80

De més de 20 cavalls fiscals

196.67

B) Autobusos
De menys de 21 places

130.49

De 21 a 50 places

186.43

De més 50 places:

234.76

C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

66.00

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

130.58

De 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil

186.43

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

233.41

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals

26.83

De 16 a 25 cavalls fiscals

42.24

De més de 25 cavalls fiscals

126.73

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per
vehicles :
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

27.59

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

43.82

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

130.58

F) D'altres vehicles
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Ciclomotors

7.81

Motocicletes fins a 125 cc.

7.94

Motocicletes de més de 125.cc fins a 250 cc

11.93

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

23.87

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

47.73

Motocicletes de més de 1.000 cc

96.01

Ordenança Fiscal núm. 12:
d’escombraries:
Article 5. Beneficis fiscals

reguladora de la Taxa per la recollida

1. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa, les empreses que acreditin que els
residus industrials els elimina mitjançant un gestor de residus autoritzat.
Per gaudir de la bonificació caldrà adreçar, abans del dia 1 de febrer de cada any, la
corresponent sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributaria o a l’Ajuntament de Castellolí,
juntament amb el contracte anual amb el gestor de residus autoritzat.
Es modifica l’art.6 quota tributària, s’aplicarà la tarifa següent:
1r SEMESTRE

2on SEMESTRE

Vivendes familiars

66,00

66,00

Magatzem industrial

183,00,

183,00

Magatzem de fruita i verdura

244,00

244,00

Bars, cafeteries

213,00

213,00

Restaurants

8,55 € per
contenidor aixecat

8,55 € per
contenidor aixecat

Hotels, fondes, i residències

8,55€ per
contenidor aixecat

8,55 € per
contenidor aixecat

Discoteques

875,00

875,00

Locals industrials fins a 250 m2 de
superfície

214,00

214,00

Locals industrials de mes de 251 m2 de
superfície

342,00

342,00

Locals industrials de mes de 500 m2 de
superfície

513,00

513,00

Locals comercials fins 50m2

142,00

142,00

Locals comercials més de 50m2

224,00

224,00

Garatges independ. d'habitatges

66,00

66,00

Persones jubilades o vídues que visquin
soles

32,00

32,00

Vivendes disseminades

33,00

33,00
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Activitats esportives i recreatives

8,55€ per
contenidor aixecat

8,55 € per
contenidor aixecat

Residències canines

8,55€ per
contenidor aixecat

8,55 € per
contenidor aixecat

Art. 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la
realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció
obligatòria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries en els
carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa
estigui establert i en funcionament.
2. Una vegada s’hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s’acreditaran la
taxa l’1 de gener i l’1 de juliol de cada any i el període impositiu comprendrà els
semestres naturals, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del
servei.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 12.- Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa inclosa a l’art. 6
Ordenança Fiscal núm. 17: reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Es modifica l’art. 6 quota tributaria:
Euros
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
Habitatges: per cada m3 consumit
Fins a 6 m3 mensuals
Entre 7 i 15 m3 mensuals
Entre 16 i 30 m3 mensuals
Més de 30 m3 mensuals
Locals comercials i industrials: per cada m3 consumit
Fins a 6 m3 mensuals
Entre 7 i 15 m3 mensuals
Més de 15 m3 mensuals

3,18
0,80
1,63
2,93

€/mes
€/m3
€/m3
€/m3

3,47 €/mes
0,82 €/m3
1,66 €/m3

Euros
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Alta connexió
315 €
Canvi de titular
95 €
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Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per aprofitament especial amb
motiu de la celebració civil de casaments a l’Ajuntament:
Article 1r. – Disposició general
D’acord amb el que estableix l’article 57, en relació amb l’article 20.3, ambdós 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, aquests Ajuntament estableix la taxa per
l’aprofitament especial de l’ús de la Sala de Plens, amb motiu de la celebració de la
cerimònia civil d’un casament.
Article 2n. – Fet imposable
Constitueix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances
municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans,
amb motiu de la realització de la cerimònia civil corresponent a un casament.
Article 3r. – Subjectes passius
Són subjectes passius d’aque3sta taxa les persones naturals que constitueixin la parella
de ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d’aquest Ajuntament, i així
ho han sol·licitat expressament.
Article 4t. - Quota
La quota a pagar per l’aprofitament especial definida en l’article anterior és de 60,00 €.
Article 5è. - No subjeccions
Qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia del casament en aquest
Ajuntament, i així ho sol·licitin, si algun d’ells figura empadronat a la Vila amb una
antiguitat superior als sis mesos no serà subjecte passiu d’aquest tribut.
Article 6è. – Acreditament
La taxa es merita i, per tant, l’obligació de pagar es genera en el moment del lliurament
de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una
hora i dia determinats.
Article 7è. – Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació
En qualsevol cas, serà necessari sol·licitar per escrit la llicència per a l’ús dels serveis
municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima d’un mes.
La liquidació és practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada,
pel corresponent òrgan gestor, i el sol·licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu
pagament, en l’acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d’aquesta
ordenança.
Disposició Final
Aquesta ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el dia
, entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació a partir del dia *. El seu període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o la seva derogació expresses.
Quart .- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció
legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011:
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Ordenança
Ordenança
Ordenança
Ordenança

fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Fiscal núm. 12: reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries
Fiscal núm. 17: reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua

Cinquè.- acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació
de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i
el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 12: reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries
Ordenança Fiscal núm. 17: reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

El Sr. Jorba demana que un cop aprovades definitivament es posin a la web totes
complertes. També manifesta que el seu grup s’abstindrà per tractar-se d’un tema
econòmic. Reconeix la voluntat de l’equip de govern en fraccionar alguns tributs, tal i
com es va proposar per alguna persona del públic.
La Sra. Montserrat Arderiu manifesta que no volen posar pals a les rodes, que s’han
tingut en compte els seus suggeriments i que al tractar-se de temes econòmics el vot
serà l’abstenció.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que si no s’haguessin tingut en compte el
suggeriments possiblement el vot hagués estat en sentit negatiu.
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VUITÈ .- DONAR COMPTE DE DECRET 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

núm. 179 de data 19 d’octubre de 2011
núm.180 de data 19 d’octubre de 2011
núm. 181 de data 19 d’octubre de 2011
núm. 182 de data 27 d’octubre de 2011
núm. 183 de data 27 d’octubre de 2011
núm. 184 de data 31 d’octubre de 2011
núm. 185 de data 31 d’octubre de 2011
núm. 186 de data 4 de novembre de 2011
núm. 187 de data 4 de novembre de 2011
núm. 188 de data 7 de novembre de 2011
núm. 189 de data 11 de novembre de 2011

En relació al decret 181, el Sr. Josep Jorba torna a sol·licitar l’informe de secretaria
demanat en el ple anterior.
NOVÈ.- RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 168 DE DATA 27 DE SETEMBRE
S’acorda per unanimitat aprovar la urgència i incloure aquest punt en l’ordre del dia.
Decret :
L’Ajuntament de Castellolí te inclosa a l’anualitat 2010 del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya l’actuació titulada “Pavimentació del camí de cal Jaume – els Masets 1a fase” amb
número d’obra 2010/182.
L’import del pressupost de l’obra esmentada ascendeix a 115.381,01€ i la subvenció atorgada
pel PUOSC es de 57.690,51€.
Aquest Ajuntament ha cregut convenient realitzar un canvi de destí de la subvenció i destinar-la
a l’obra d’adequació d’un tram del carrer Constància.
Per tot l’exposat
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar el canvi de destí de la subvenció per import de 57.690,01 corresponent a
l’obra 2010/182 i destinar-la a l’actuació “Adequació d’un tram del carrer Constància”
Segon.- comunicar aquesta resolució als interessats.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.

El Sr. Xavier Brugués manifesta que en un ple anterior es va incloure aquest punt i per
part d’ApC es va demanar informació al respecte i va ser retirat. No ha canviat res des
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de aleshores, perquè la proposta es la mateixa. S’hauria d’explicar el projecte global
que inclogui les contribucions especials, etc.
El Sr. Centellas manifesta que han rebut la informació sol·licitada, que atenent a la
documentació presentada i que l’actuació del camí de cal Jaume no es podria realitzar
per manca de finançament, i per tant es perdria la subvenció del PUOSC, en canvi en
l’actuació del tram del c/ Constància sí es podrà realitzar i finançar, per aquest motius
es donarà suport a l’equip de govern.
Es ratifica el decret per quatre vots a favor del grup municipal PuC i ApC i tres en
contra del grup municipal CiU.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i quaranta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La
Secretària.
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