NÚM 02/10
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 25 DE FEBRER DE 2010
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-cinc de febrer de 2010, 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, Sra. Montserrat
Costa i Sr. F. Xavier Brugués
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 – i – unes hores i vint-i-cinc
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.- PRESENTACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ
DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC DE LA RESERVA DE SÒL PER A L’EIX TRANSVERSAL FERROVIARI
El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda presentar el següent recurs:
JESUS BRUGUÉS i BRUGUÉS, amb DNI núm. 37.649.429Q, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Castellolí, (Avinguda de la Unió 60, 08719 Castellolí), en la seva condició
d’Alcalde President del mateix, EXPOSO:
Que l’Ajuntament de Castellolí va rebre notificació de la resolució de 19 de desembre de
2008, del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya,
referent a l’aprovació inicial del Pla Director Urbanístic (PDU) per a la concreció i delimitació de
la reserva de sòl per a l’establiment de l’eix transversal ferroviari (ETF) a diversos municipis
entre els quals s’inclou el de Castellolí.
Que atès que l’esmentat PDU afectava de manera severa una part important del terme
municipal, l’Ajuntament, dins del període d’informació pública previst a l’article 81.2 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, va presentar escrit d’al·legacions acompanyat d’un informe
ambiental i proposant un nou traçat (identificat com alternativa 2) que implicava un impacte
general molt inferior , evitant tot un seguit d’afectacions.
Que l’Ajuntament no ha rebut cap comunicat respecte la resolució d’aquesta al·legació
presentada.
Que en data 27 de gener de 2010 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica
l’edicte on es recull que en data 8 de gener de 2010 el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques ha aprovat definitivament el PDU per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl
per a l’establiment de l’ETF .
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Que consultada la documentació de l’esmentat PDU, es comprova que no s’ha introduït
cap modificació i per tant cal considerar desestimada l’al·legació presentada, continuant el
mateix traçat i les mateixes afectacions que en el projecte aprovat inicialment.
Per la qual cosa i no trobant ajustat a dret el contingut del PDU de l’ETF aprovat
definitivament per resolució del Conseller de 8 de gener de 2010, interposo en nom i
representació de l’Ajuntament de Castellolí, en exercici de la competència atribuïda per l’article
53.1 k) 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, el present RECURS DE REPOSICIÓ, d’acord amb els
següents
FETS I FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- AFECTACIÓ DE DIFERENTS ESPAIS , INDRETS I HABITATGES DEL
MUNICIPI.
El traçat i conseqüent reserva de sòl derivats del PDU de l’ETF, afecta de manera severa
una part important del terme municipal, zona destinada a explotació agrícola, amb existència de
diversos habitatges agrícoles permanents i que formen part dels paratges “Vall de Sant Feliu”,
“Clot de Can Busqué” i “Torrent de la Puda”, entre d’altres, paratges d’alt valor paisatgístic,
agrícola i ambiental segons queda justificat en l’Informe Ambiental que s’adjunta al present
recurs.
El traçat proposat comporta interferències o limitacions en la gestió del dipòsit controlat
de residus, classe III de Can Palà d’aquest terme municipal, instal·lació declarada de servei
públic.
També resulten afectades propietats privades com Ca la Rosario (Cal Marquesó) la qual
constitueix primera residència i es troba totalment emplaçada dins de zona qualificada com a
sistema d’ infraestructura ferroviària (SIF), així com els seus camps de conreu que resulten
fragmentats per aquesta afectació .
El balneari de la Puda de Castellolí , el qual s’emplaça en una zona especialment lliure de
contaminació acústica i que disposa d’un broll d’aigües sulfuroses, medicinals i de presència
natural té en perill el seu futur com a conseqüència de les afectacions derivades d’aquest PDU.
Altres edificacions rurals i urbanes del municipi que resulten afectades són les Cal
Busqué, Cal Lladó i Ca la Victòria, la seva vivència i continuïtat resten condicionades per aquesta
reserva de sòl i l’impacte que causarà la infraestructura ferroviària i els alts nivells de
contaminació acústica influiran en la pròpia seguretat dels ocupants dels habitatges.
Aquests efectes negatius, derivats de l’impacte acústic i vibracions arribaran al nucli urbà
de Castellolí afectant habitatges com Ca l’Asunción ( clau SIF) i Cal Bailó , Ca l’Alemany i Cal
Saiz (clau SAF: sòl d’ afectació ferroviària) segons resta reflectit en els plànols adjunts.
Així mateix produirà efectes adversos com a conseqüència de la fragmentació del territori
derivada de l’autovia A-2 (proposta de nou traçat, que inevitablement haurà d’implantar-se en
la mateixa zona de la Vall de Sant Feliu, Clot de Can Busqué i Torrent de la Puda,) i carretera C15 ó C-37, creant una barrera artificial sobre els nuclis poblats i la seva relació amb les zones
rurals, masies existents i diversos zones que componen el municipi.
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També resultaran afectades tres deus d’aigua que pertanyen a Ca la Victòria, Cal Marino
i la Font de la Puda.
A la pàgina 84 de la memòria del PDU i en fer referència a qüestions medi ambientals,
s’indica l’existència d’hàbitats d’interès comunitari a l’alçada de Castellolí i la memòria ambiental
(pàg. 13 a 15) quant tracta dels objectius ambientals inclou el de “ minimitzar l’afectació a la
matriu ambiental i el paisatge”.
Malgrat això les disposicions del PDU contradiuen els objectius abans esmentats i no
eviten ni minven els efectes perjudicials que s’ han descrit en aquest apartat, amb caràcter
enunciatiu i no limitatiu.
Atès que la proposta alternativa presentada per l’ ajuntament en el tràmit d’ informació
pública i que es reitera en el present recurs, sí disminueix aquests efectes perjudicials fent
compatible la millora dels sistemes de comunicació amb la deguda protecció de l’entorn, resta
justificada la procedència de l’estimació de dita alternativa per part del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat.
SEGON.- INSUFICIÈNCIA DEL PROCEDIMENT D’IMPACTE AMBIENTAL.
La memòria ambiental del PDU es fonamenta legalment en la Llei estatal 9/2006 i la Llei
Catalana 6/2009, (pàgina 9 del document), però no té en compte el Reial Decret Legislatiu
1/2008 d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació d’impacte ambiental
de projectes.
El referit text refós preveu, amb caràcter de legislació bàsica, en el seu article 3, que
s’hauran de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental en la forma prevista en aquesta llei
(que finalitza amb l’emissió de declaració d’impacte ambiental) quan així ho decideixi l’òrgan
ambiental en projectes que puguin afectar, directament o indirectament, els espais de la Xarxa
Natura 2000 als quals es fa esment a la memòria del PDU (pàgina 52), on es reconeix
expressament la coincidència del traçat amb sector Natura 2000 i a la pàgina 40 on es fa esmen
de l’ afecció del Tram II (el corresponent a Castellolí) sobre zones catalogades com a Xarxa
Natura 2000.
L’article 81-4 de la Llei d’Urbanisme estableix que quan el Pla Director Urbanístic s’hagi
de sotmetre al procediment de declaració d’impacte ambiental,
aquesta declaració s’ha
d’efectuar abans de l’aprovació provisional de l’expedient. Com estem davant d’un àmbit que
afecta a més d’una Comissió Territoiral d’ Urbanisme, cal entendre que es refereix a aprovació
definitiva.
Doncs bé, el PDU ha estat sotmès a avaluació ambiental però no ha complert amb
l’establert al Real Decreto Legislativo 1/2008, que aprova la Llei d’avaluació de l’impacte
ambiental de projectes, ja que no s’ha formalitzat la declaració d’impacte ambiental.
Aquesta omissió resulta de transcendència per la significació d’ aquests tipus de PDU que
condicionen des de la seva aprovació les característiques dels corresponents projectes d’
infraestructures sense que aquests puguin ja evitar els efectes negatius sobre l’ entorn atès que
el seu marc de desenvolupament ha restat ja prou definit en el corresponent PDU.
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TERCER.- MANCA DE COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL.
L’Ajuntament de Castellolí va presentar escrit d’al·legacions, acompanyat d’informe
ambiental i proposant un nou traçat que implicava un impacte general molt inferior, evitant tot
un seguit d’afectacions, durant el període d’informació pública de l’aprovació inicial del present
PDU.
Si bé la legislació urbanística no exigeix una comunicació individualitzada de les
resolucions sobre les al·legacions, l’apartat 5.2 de la memòria ambiental fa referència a les
presentades durant el període d’informació pública, amb indicació dels informes jurídics i
tècnics i propostes de resolució.
Analitzat aquest apartat 5.2 de la memòria ambiental es comprova que no es fa cap
esment a la plantejada per l’Ajuntament de Castellolí atès que de forma sistemàtica es proposa
una desestimació de les qüestions plantejades a les al·legacions, fent constar que “ .. en relació
a les diverses al·legacions rebudes, per les que s’ argumenta la manca de justificació o
motivació de la reserva de terrenys per a l’ ETF, cal tenir en compte que l’ instrument de
planejament, atesa la seva naturalesa, està sotmès a la normativa i els instruments de control
propis de tota figura de planejament..”.
Aquest posicionament obliga a l’ ajuntament a acudir a la via contenciosa-administrativa,
en defensa dels interessos municipals i dels seu veïns, quan seria més apropiat, en el marc de la
col·laboració institucional entre administracions, deixar oberta la porta del diàleg i el consens.
I en aquells supòsits on sembla que s’estima parcialment alguna alternativa plantejada
(pàgina 56 de la memòria ambiental) (“modificació de traçat pel pas a través del terme
municipal d’Òdena, per tal de deixar d’afectar el barri de Sant Pere i el polígon de les Gavarres,
així com masies i el dipòsit de residus industrials de Cal Palà”), s’analitzen els plànols aprovats
definitivament i es constata que no hi ha cap modificació respecte dels sotmesos a informació
pública posterior a l’aprovació inicial, malgrat la pàgina 57 de la referida memòria ambiental diu
“ els canvis aportats a la Normativa es reflecteixen als plànols d’ ordenació amb les noves
delimitacions de les zones SIF i SAF” .
Davant d’ aquestes contradiccions i del desconeixement de quina és la veritable voluntat
de la Conselleria, és evident la situació d’indefensió de l’Ajuntament i dels propietaris afectats.
QUART.- LIMITACIÓ DE L’AUTONOMIA MUNCIPAL. AFECTACIÓ DE LA POTESTAT
PLANIFICADORA DE L’AJUNTAMENT.
El PDU influeix greument en les previsions del planejament urbanístic de l’Ajuntament i
dels interessos municipals atès que les normes subsidiàries que daten de l’any 1992 resten
afectades immediatament per aquest Planejament havent-se d’adaptar a ell.
Així les zones qualificades com a SIF (7,3 Ha) impliquen un canvi de qualificació jurídica
(sistema) restant les edificacions afectades com a fora d’ordenació, amb les limitacions que això
implica.

4

També aquells espais qualificats com a SAF (34,6 Ha) (afectació per servituds) que si bé
no implica canvi de qualificació urbanística si és causa d’una subjecció a determinades
limitacions i servituds que impedeixen el desenvolupament urbanístic del municipi.
Aquestes conseqüències urbanístiques , l’afectació per servituds, (pàgina 56 de la
memòria), l’establiment d’àmbits de reserves (pàgina 60 ) i la influència en el règim urbanístic
del sòl (pàgina 62), hipotequen la voluntat municipal d’un nou planejament actualment en
procés de formació.
Aquests greus perjudicis afecten greument l’autonomia municipal
competència que li és pròpia, com és la planificadora.

en l’exercici d’una

Atès que la proposta municipal concretada en l’alternativa d’un nou traçat minvaria en
molt aquesta limitació de l’autonomia municipal, resta justificat un pronunciament favorable de
la Conselleria a la proposta municipal.
CINQUÈ.- GREUGES COMPARATIUS AMB ALTRES MUNICIPIS.
De l’anàlisi de les memòries i documentació del PDU se’n deriven uns greuges
comparatius per al municipi de Castellolí en relació a altres.
Així, a la pàgina 65 de la memòria hi ha el balanç per municipis . Es comprova que a
Castellolí l’afecten tant com a SIF i com a SAF el sòl urbà i l’urbanitzable en diferents indrets del
terme municipal. Comparativament la situació és més greu que en la resta de municipis.
També a la pàgina 80 de la memòria es fa referència concreta al “servei de la Conca
d’Odena”, i a la pàgina 83 es parla del ramal Igualada-Martorell . De la lectura d’aquests
apartats es dedueix la importància estratègica d’aquesta zona, en particular de Castellolí.
Aquesta ubicació singular del municipi no pot justificar que sigui objecte del traçat dels
diferents sistemes de comunicació (ferroviaris i de carreteres), ans al contrari, ha de justificar
precisament l’acceptació d’alternatives amb impactes menys severs com és la proposada per
l’Ajuntament.
SISÈ.- ALTERNATIVA PROPOSADA PER L’AJUNTAMENT.
A l’informe ambiental adjunt resta justificat el menor impacte que el traçat ferroviari
previst produirà d’acceptar-se la següent alternativa:
PROPOSTA DE TRAÇAT SOTERRAT PEL MUNICIPI DE CASTELLOLÍ. Aquesta nova línia de
traçat es caracteritza pel fet que la major part del seu traçat transcorre soterrat. El seu tram en
superfície correspon al triangle de connexió dels dos ramals , sud i nord . Aquest punt de
connexió en superfície s’ha previst que circuli dins el triangle d’infraestructures actualment
existent i ampliat tal i com recull el Pla Director. Aquest espai es situa entre l’abocador de
residus perillosos de Can Palà, els polígons industrials del Pla de les Gavarres i el del Plans
d‘Arau, la interconexió de la C-15 amb l’autovia A-2 i l’aeròdrom d’Odena. Aquest triangle es
considera altament degradat i seria una zona idònia per a l’assentament de trams ferroviaris en
superfície, degut a què l’impacte ambiental d’aquesta construcció , tot i ser acumulatiu, seria
globalment inferior a altres alternatives. Segons aquesta proposta, el traçat transcorreria de
forma soterrada en la major part el municipi de Castellolí.
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Per això es proposa la seva acceptació per part de la Conselleria.
Per tot això, SOL·LICITO
Es tingui per presentat aquest escrit i documentació annexa, i per interposat recurs de
reposició contra resolució de 8 de gener de 2010 del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, aprovant definitivament el Pla
Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a
l’establiment de l’Eix Transversal Ferroviari, (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 27 de gener de 2010 ) i previs els informes i tràmits reglamentaris, sigui estimat,
procedint a la modificació de l’esmentat PDU en els termes continguts i sol·licitats en el present
recurs i documentació annexa, incorporant l’ alternativa proposada per l’ Ajuntament.
Així mateix i d’acord amb l’establert a l’article 111.1 a) de la Llei 30/92 de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es sol·licita la suspensió de l’execució de l’acte impugnat, atesos els perjudicis
d’impossible o difícil reparació que causarà en el municipi de Castellolí la seva execució en els
termes actualment aprovats.

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