ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALLÚS
Identificació de la sessió
Data: 26 de setembre de 2012
Horari: 20:00 h – 20:50 h
Lloc: Sala de reunions de la Casa de la Vila de Callús
Caràcter: Ordinari
Assistents:
Enric Vall de Vilaramó Oliva, Alcalde
Maria Rosa Roger Viñas, Regidora
Ferran Puig Just, Regidor
Àngela Pujol Riu, Regidora
Silvia Barea Anguita, Regidora
Frederic Sanmartí Muñoz, Regidor
Josep M. Corominas Ribó, Regidor
Maria Parcerisa Closa, Regidora
Maria del Arco Manjon, Regidora
Secretària:
Montserrat Casas Vilardaga, Secretària-Interventora
Assabentats els reunits que existeix “quòrum” per a la vàlida constitució del Ple,
el Sr. Alcalde obre la sessió i tot seguit es tracten els següents assumptes
inclosos en l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE DE 17 DE
JULIOL, 25 DE JULIOL I 6 D’AGOST DE 2012
Es demana si cap membre de l’Ajuntament ha de formular alguna observació a
l’acta de la sessió del Ple de 17 de juliol, 25 de juliol i 6 d'agost de 2012, la
còpia de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.
I en no formular-se cap observació en relació al contingut de les actes, es
consideren i declaren aprovades per unanimitat dels membres presents, les
actes de les sessions anteriors sense cap modificació.
2. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MARIA DEL ARCO MANJON.
A continuació el Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Maria del Arco Manjon.
De conformitat amb allò que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del Règim Electoral General, modificat per la
Llei Orgànica 8/1991 de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per
tal d'adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran

de jurar o prometre acatament a la Constitució. Per això per part del Sr. Alcalde
formula, la següent pregunta:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDORA amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com a normes fonamentals de
l'Estat?"
Contestant la Sra. Maria del Arco Manjón: Sí, prometo.
3. SOL·LICITUD DE SUBVENCIO A "XARXA DE GOVERNS LOCALS 20122015" DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Es llegeix la següent proposta
d'Alcaldia:
“Vista la convocatòria de subvencions "Xarxa de Governs Locals 2012-2015",
de Diputació de Barcelona, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de les
següents actuacions pel període 2012-2015:
ACTUACIÓ
1. Eixamplament d’un tram del
Passeig Anselm Clavé
2.Aïlllament del Casal del Poble
3.Adequació del vas polivalent
de les piscines municipals.
4.Arranjament filtració aigua
edifici Ajuntament
5. Condicionament pista
poliesportiva
TOTAL

ANUALITAT PRESSUPOST SUBVENCIÓ
DIPUTACIÓ
2013
2013

127.675,24 € 127.675,24 €
25.000,00 € 25.000,00 €

2014

179.487,11 € 179.487,11 €

2014
2015

47.553,23 €

47.553,23 €

86.000,00 € 86.000,00 €
465.715,88 € 465.715,88 €

El Sr. Frederic Sanmartí fa la següent intervenció:
“Demanem la possibilitat de canviar la prioritat en l'obra de “Adequació del vas
polivalent de les piscines municipals” per tal d'executar-la el més aviat possible,
per les despeses econòmiques que representa la pèrdua constant d'aigua, com
ha comunicat l'equip de govern en vàries ocasions i que es la raó per la qual
s'ha decidit efectuar aquesta obra.
Per altra banda, tret que ja s'hagin demanat subvencions per una altra via,
demanem que es canviï el punt número 6 de “Condicionament de la pista
poliesportiva, pel de “Condicionament de l'edifici de les escoles velles” o
“Condicionament de les voreres del poble”.
A les escoles velles, creiem que seria un bon moment per demanar-ho i fer
arranjaments com ara canviar totes les finestres de fusta per finestres d'alumini

amb doble vidre, arranjar la teulada i repassar l'exterior de l'edifici, sempre
d'acord amb el pressupost disponible.
La proposta ve argumentada, igual que en el punt anterior, aprofitant aquesta
subvenció per reformar d'una forma important un edifici on s'hi practiquen
moltes activitats, segurament més que en el Casal i l'altre raó és novament per
un tema d'estalvi econòmic en calefacció a l'hivern.
En el cas de les voreres, seria millor per la mobilitat a peu en general i una
bona ocasió per canviar la imatge d'alguns dels nostres carrers.
I per últim, demanem que s'expliqui breument en aquet ple en què consistiran
aquestes obres o remodelacions.
Votarem que sí a la sol.licitud de les subvencions, però no estem d'acord amb
la petició número 5 del “Condicionament de la pista poliesportiva” per les raons
abans exposades. Demanem donar prioritat a la proposta d'arranjament de la
piscina i que es valorin les nostres propostes.”
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Sanmartí quina prioritat posaria en el tema de la
piscina.
El Sr. Sanmartí proposa demanar-ho pel 2013.
El Sr. Alcalde comenta que l'aïllament del Casal també s'hauria de fer el 2013
perquè hi ha queixes del veïns.
El Sr. Sanmartí pregunta si es poden demanar tres actuacions pel 2013.
La Secretària explica que l'Ajuntament fa les peticions i que desprès la
Diputació convoca una reunió amb l'Ajuntament per fixar les prioritats de les
actuacions.
El Sr. Ferran Puig comenta sobre l'arranjament del poliesportiu que cada cap
de setmana hi ha gent jugant i que també varis pares li van demanar si es
podia posar un cartell per fer torns perquè la pista està molt ocupada el cap de
setmana. Continua dient que la pista està malament i explica que ara s'ha de
posar ciment per anivellar-ho i deixar-ho en condicions per fer patinatge.
Afegeix que la tanca està molt aprop de la línia que delimita el camp de futbol
sala i també hi ha el problema del bordillo de pedra. Els fanals estan rovellats
per sota i podrien caure. A l'estiu també està utilitzat pel futbol sala i per la gent
del barri. Fa més de 30 anys que està construït aquest poliesportiu i poques
coses s'hi han fet. Proposa que si sobra pressupost es podria destinar a
arranjar les escoles velles.
El Sr. Sanmartí diu que ell s'ho mira des d'un altre punt de vista.

El Sr. Puig considera que ha d'evitar-se que algú s'hi pugui fer mal.
El Sr. Sanmartí comenta que les voreres estan en mal estat i si cau alguna
persona també podria demanar responsabilitat a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde considera que canviar els tancaments de les escoles velles
suposaria un estalvi de calefacció. La Diputació autoritza efectuar canvis en les
sol.licituds i que es podria efectuar-los si l'Ajuntament ho creu convenient.
El Sr. Sanmartí demana que s'expliqui en que consisteixen les actuacions que
es demanen.
El Sr. Alcalde explica que l'eixamplament del Passeig des del Bar El Grill fins a
la carretera de Cardona suposaria una millora en els problemes de circulació
d’aquest tram. L'aïllament del Casal ja s'ha comentat que es faria per evitar els
problemes de soroll als veïns.
El Sr. Puig comenta que amb l'arranjament de la piscina s'evitarà la pèrdua
d'aigua. El voral de la piscina serà tipus platja i tindrà menys fondària ja que es
posarà un vas nou a dintre el que hi ha ara.
El Sr. Alcalde explica que l’arranjament de l'edifici de l'Ajuntament s'ha de fer
perquè quan plou entra aigua.
El Sr. Alcalde proposa demanar l'actuació de la piscina pel 2013.
Sotmesa la proposta a votació, incorporant el canvi de l'anualitat de l'actuació
de la piscina pel 2013, s'aprova per unanimitat.
4. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
4/2012 DEL PRESSUPOST ORDINARI. Es llegeix la següent proposta
d'Alcaldia:
“Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació és insuficient i no ampliable, es proposa la modificació de crèdits
amb càrrec a baixes de crèdits d’altres partides i a majors ingressos.
Vistos els articles 34 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 10 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l'expedient de modificació de crèdits 4/2012, es proposa al Ple de
l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 4/2012 del
Pressupost ordinari en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat
amb baixes de crèdits d’altres partides:
1/ Increment en Partides de Despeses
Partida
321-160.00
150-213.00
920-226.03
321-226.99
934-352.00
150-619.09

Descripció
Seguretat social escola i escola
bressol
Instal.lacions enllumenat públic
Publicacions en diaris oficials
Altres despeses escola i escola bressol
Interessos de demora
Urbanització nucli Els Manxons
TOTAL

Consign.In.

Augment

TOTAL

21.000,00
3.100,00
1.000,00
7.000,00
66.233,80
98.333,00

2.600,00
1.000,00
300,00
1.500,00
6.800,00
1.684,00
13.884,00

23.600,00
4.100,00
1.300,00
8.500,00
6.800,00
67.917,00
112.217,00

Consignació
In.
5.000,00
17.000,00
22.000,00

Baixa
3.000,00
9.200,00
12.200,00

TOTAL
2.000,00
7.800,00
9.800,00

Consign.Inicial

Augment

2/ Disminució en Partides de Despeses
Partida
Descripció
920-226.04 Jurídics
491-480.00 Fundació Aplicació
TOTAL

3/ Romanent de tresoreria
Partida

Descripció

870

Romanent de tresoreria
TOTAL

0
0,00

1.684,00
1.684,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes d’aquest Ajuntament, pel
termini de quinze dies. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’ haguessin presentat reclamacions. En cas
contrari, el Ple disposarà d’ un termini d’ un mes per a resoldre-les.”
La Sra. Rosa Roger fa la següent intervenció:
“L'increment de 2.600 euros en retribucions del personal de l’escola bressol és
pel reconeixement d'antiguitat d'una educadora. La partida d'enllumenat públic
s'incrementa en 1.000 euros per reparacions del Cortés i de la Ctra de
Cardona. Les publicacions en diaris oficials s'incrementen 300 euros pels
anuncis del canvi de gestió de l'escola bressol i de neteja. La partida d'altres
despeses de l'escola bressol s'incrementa amb 1.500 euros per la substitució

TOTAL
1.684,00
1.684,00

d'una treballadora de l'escola bressol que va estar de baixa. La partida
d'interessos de demora es dota amb 6.800 euros perquè es va realitzar el
pagament d'unes factures de l'any 2008 fora de termini, de la urbanització del
pla especial PE-3. I finalment l'increment de 1.684 euros correspon a
l'increment de l'IVA al 21 % de les obres d'urbanització del nucli “Els Manxons”.
El Sr. Alcalde explica que vol intentar negociar amb l'empresa que demana el
pagament dels interessos de demora de l'any 2008. Es va consultar a Diputació
i ens van dir que s'havia de pagar.
El Sr. Sanmartí comenta que s'abstindran perquè estan intentant de posar-se al
dia en el tema de números i que quan ho tinguin més clar, amb més dades i
coherència, podran fer algun comentari.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova amb el vot favorable dels Srs. Alcalde,
Rosa Roger, Ferran Puig, Àngela Pujol i Sílvia Barea. S'abstenen els Srs.
Fredereic Sanmartí, Josep M. Corominas, Maria Parceria i Maria del Arco.
5. DONACIÓ DE COMPTE DE JUNTES DE GOVERN LOCAL
Es dona compte de les següents Juntes de govern local: 18 de juliol, 1 d’agost i
12 de setembre de 2012
6. DONACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Es dona compte de les resolucions d'alcaldia des del 24 de juliol al 20 de
setembre de 2012
7. PRECS I PREGUNTES
Precs i Preguntes que presenta el Grup Municipal TREBALLEM PER A
CALLUS-PM, per tal de ser tractats en la propera sessió plenària ordinària
del dia 26 de Setembre de l'Ajuntament de Callús a petició pròpia i en
nom dels callussencs/ques:
1.- Demanem a l'equip de govern que expliqui quins criteris s'han adoptat
per tal de decidir l'import de pagament dels Guals en tots els possibles
casos existents, un import per placa 25,00 E.?, en el cas de comunitats de
veïns, un sol pagament de 60,00 E. per bloc?
El Sr. Ferran Puig fa la següent intervenció: “L’ordenança fiscal reguladora de
la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres es va modificar en
el ple de data 7 de novembre de 2011. L’import de la quantia de la taxa es va
fixar tenint en compte les quotes que s’aplicaven a municipis propers com
Santpedor i Súria. En aquests dos municipis hi ha una tarifa per accés a
garatges individuals o familiars i una altre per els garatges col.lectius que tenen
més de 5 vehicles. Per l’any 2013 està previst modificar aquesta taxa afegint el

número de vehicles o superfície del local a partir del qual es considerarà
col.lectiu i també establir una tarifa per accés a locals comercials o industrials”
Demanem quin tràmit s'ha de fer per donar de baixa un gual en el cas que
actualment no es faci servir per l'entrada i sortida de vehicles, demanant
la baixa de la placa a les oficines de l'Ajuntament serà suficient?, el fet
que la vorera quedi el graó d'entrada que ja no es farà servir comportarà
algun tipus de problema?.
El Sr. Puig comenta que per donar de baixa un gual cal sol.licitar llicència
d’obres per refer la vorera i la vorada d’acord amb els perfils longitudinals i
transversals tipus existents en el vial i també retornar la placa de gual a
l’Ajuntament.
Demanem quins beneficis comportarà als callussencs/ques el fet de paga
un impost per gual i placa, podrem avisar a algun servei de grua per que
multin i retirin el vehicle que estigui mal aparcat al nostre gual?
El Sr. Puig explica que l’Ajuntament va cobrar la taxa de guals fins a l’any 1999
i es va suprimir l’any 2000.
El fet imposable de la taxa és l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de
vehicles a través de les voreres. Al no disposar de policia local ni de servei de
grua l’Ajuntament no té mitjans per retirar els vehicles aparcats en els guals.
El Sr. Sanmartí demana si s'ha de trucar als Mossos quan hi ha un vehicle
aparca davant d'un gual.
El Sr. Puig contesta afirmativament.
El Sr. Sanmartí pregunta si treure la placa i refer la vorera ha d'anar a càrrec
del propietari,
El Sr. Puig contesta afirmativament.
El Sr. Alcalde comenta que s'ha parlat amb els Ajuntaments de Súria i Sant
Joan de Vilatorrada per poder disposar del servei de policia local, si es pot
assumir el cost que suposaria.
El Sr. Sanmartí diu que trucar al Mossos no és una gran solució perquè en cas
que no hi hagi cap patrulla aprop tarden molt a arribar.
2.- Demanem que el Sr. Batlle, que expliqui el projecte d'arranjament del
Pont de St. Mateu, què s'hi farà?
-Ja hi ha un projecte acabat i presentat? I si aquest projecte existeix, està
a disposició de les persones que el vulguin consultar?
-Per què ara l'arranjament del pont, quan fa molts anys que es demana?

-Qui ha decidit arranjar el Pont ara i qui presenta la proposta?
-Es reforçarà el pont per poder donar més amplada a la carretera?
-Només es farà un arranjament rutinari bàsic, en funció del pas de
vehicles actual o un arranjament i reforç perquè hi puguin passar camions
de gran tonatge amb més periodicitat?
El Sr. Alcalde explica que l’any 2003 l’Ajuntament va fer una sol.licitud a la
Diputació de Barcelona per demanar l’estat del pont de la carretera de Sant
Mateu. Quan es va començar a parlar del dipòsit de bales de Sant Mateu es
volia saber si el pont estava en condicions per suportar el pes de camions de
gran tonatge. La Diputació de Barcelona va demanar a l’Ajuntament si podien
passar camions per la palanca de Can Cavaller perquè tenien previst arreglar el
pont i calia buscar un itinerari alternatiu mentre duressin les obres. Des de
Diputació van demanar informació a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la
palanca i els hi van dir que podien passar-hi vehicles, però no camions.
Continua explicant que el pont té un problema semblant a una aluminosi ja que
el ciment en contacte amb l’aire i el ferro es converteix en una mena de
granulat.
Es va fer una reunió conjunta amb el diputat Sr. Josep Llobet, l’Alcalde de Sant
Mateu i els tècnics de la Diputació de Barcelona. Després d’anar sobre el
terreny es va veure que no era viable fer un pas provisional sota el pont. Es va
proposar a Diputació que fessin un pont nou. El Sr. Llobet va comentar que es
podia preveure fer un altre pont si l’Ajuntament de Callús es quedava el pont
actual, però aquesta proposta no va ser acceptada perquè aquest Ajuntament
no pot assumir el manteniment del pont. El cost de fer l’arranjament del pont
actual i el pas provisional és de 1.100.000 euros i el cost de fer un pont nou
seria entre 1.400.000 i 1.800.000 euros. El diputat va comentar que havia de
comentar la proposta del pont nou a la Diputació i també parlar-ne amb l’ACA.
El Sr. Sanmartí demana si les al.legacions que s’han presentat per l’abocador
de Sant Mateu tenen relació amb l’arranjament del pont.
El Sr. Alcalde comenta que ho desconeix. L’arranjament plantejat consistiria en
modificar l’amplada de la plataforma del pont per permetre el pas simultani de
dos camions en sentit contrari. Afegeix que no sap si la Diputació té un projecte
per fer un pont nou.
3.- Demanem que el St. Batlle, que expliqui el projecte d'arranjament del
Camí de Viladelleva, que hi ha projectat?
-Ja hi ha un projecte acabat i presentat? I si aquest projecte existeix, està
a disposició de les persones que el vulguin consultar?
-Qui ha decidit arranjar el Camí de Viladelleva ara i qui presenta la
proposta?
-Es modificarà l'amplada de la carretera?
-Quin tram s'arranjarà, Callús-Viladelleva?

-El traç serà el mateix que tenim actualment o variarà el recorregut de la
carretera actual?
-Estan projectats uns bons desaigües per canalitzar les aigües en cas de
pluges?
El Sr. Alcalde comenta que l’any 2007 l’Ajuntament va demanar al Departament
d’Agricultura de la Generalitat l’arranjament del camí de Viladelleva perquè
havia rebut moltes queixes en relació al seu mal estat. L’any 2010 es va tornar
a sol.licitar juntament amb l’Alcalde de Castellnou de Bages. Continua explicant
que abans de l’estiu passat es va fer una reunió amb el Departament
d’Agricultura i l’Alcalde de Castellnou per tornar parlar d’una actuació de millora
en aquest camí. La resposta del Departament d’Agricultura va ser que no hi
havia pressupost. Posteriorment l’Agència de Residus de Catalunya va atorgar
un ajut econòmic de 25.000 euros per condicionar aquest camí amb àrid
reciclat, aplanar-lo i compactar-lo. Ara es torna a demanar al Departament
d’Agricultura que asfaltin aquest camí.
L’anterior Alcalde li va comentar que calia parlar amb dos propietaris perquè
havien d’autoritzar eixamplar el camí a 6 metres per poder passar les
instal.lacions d’electricitat, aigua, fibra òptica... De moment està previst
mantenir l’amplada actual. S’ha de tornar a parlar amb el Departament
d’Agricultura insistint en la urgència de condicionar aquest tram de camí des de
Callús fins al pont on comença el terme municipal de Castellnou de Bages.
El Sr. Sanmartí pregunta si es podria arreglar el camí sense asfaltar-lo.
El Sr. Alcalde contesta que amb la subvenció que hi ha es pot deixar preparat
per asfaltar perquè el gruix de gravilla que s’hi posarà es considerable. També
està previst fer les pendents corresponents per evitar que es deteriori quan
plogui.
4.- Demanem al Sr. Batlle, en quin punt està el tema de les naus de Cal
Cavaller, de ADI, donat que a les seves façanes hi ha penjats cartells de
“es lloga” o “es ven”.
El Sr. Alcalde comenta que els cartells fa molt temps que hi són i que no se
n’han posat de nous. Va parlar amb el Sr. Albert Cardellach de l’empresa Adi
Logístic i li va explicar que estan estudiant una proposta que han rebut per
adquirir uns terrenys a Terrassa. També li va comentar que a primers d’any
començarien a fer alguna activitat a Callús.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de
la qual s’estén aquesta acta, que com a Secretària, certifico.

L’Alcalde,

La Secretària-Interventora,

Enric Vall de Vilaramó Oliva

Montserrat Casas Vilardaga

