NÚM 09/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
CELEBRAT EN DATA 11 D’OCTUBRE DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia onze d’octubre de 2011, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari urgent 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 quinze minuts. Procedintse per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de
ser discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PLE EXTRAORDINARI
Es procedeix a la votació quedant la urgència aprovada per unanimitat
SEGON.- ATORGAMENT, SI S’ESCAU, DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES PER
A MOVIMENT DE TERES DEL PROJECTE DEL CAMPUS MOTOR ANOIA –
CASTELLOLÍ
Vista la sol·licitud presentada en data 6 d’octubre de 2011, pel Sr. Xavier Boquete Saiz
en representació del Consell Comarcal de l’Anoia , per l’obtenció de llicència municipal
per la realització de les obres de moviment de terres del projecte d’edificació del
Campus del Motor de l’Anoia- Castellolí.
Atès l’informe emès pel tècnic municipal en data 10 d’octubre de 2011.
Atès el conveni signat entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Castellolí
de cessió de terrenys per l’edificació de les instal·lacions del projecte Campus de Motor
de l’Anoia- Castellolí
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Atorgar llicència municipal per a la realització de les obres de moviment de
terres del projecte d’edificació del Campus del Motor de l’Anoia- Castellolí.
Segon.- Aprovar la liquidació, de l’impost de construcció, instal·lació i obres, segon el
detall adjunt:
Obra civil
Base impossable
328.002,89 €
Tipus impositiu 2,4% (segons art.6è)
7.872,07 €
Taxa 0,80 % (segons ord. Fiscal n.8)
2.624,02 €
Bonificació 95% s/7872,07 (article 103 del Reial Decret
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Legislatiu 2/2004 de 5 de març)
TOTAL A LIQUIDAR

- 7.478,47 €
3.017,62 €

Tercer.- Sotmetre l’atorgament de la llicència a les següents:
CONDICIONS GENERALS
1r.- L’inici de l’obra quedarà supeditat a la presentació del document d’assumeix de la
direcció de l’obra signat per tècnic competent.
2n.- Les obres s’han d’executar d’acord amb la present llicència, i amb la subjecció a
les normes de seguretat establertes per les disposicions vigents.
3er.- La present queda atorgada salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers,
i no es podrà invocar-se per excloure o disminuir la responsabilitat civil i penal en que
es pugui incórrer el seu titular en l’exercici de les activitats a la que la mateixa es
refereix.
4t.- Abans de començar les obres, el promotor haurà de presentar un aval per import
del 1% de la base imposable ( 3.280,03 €) en concepte de garantia per possibles
danys a la via pública i de la correcte execució de les seves obres.
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat.
El Sr. Xavier Brugués demana el desenvolupament de la reunió amb el Director General
d’urbanisme, Agustí Serra en relació a la tramitació correcta per l’alineació de finques i
així aclarir el perquè s’atorga llicència pel moviment de terres i no per l’edifici complert.
El Sr. Alcalde explica que dilluns passat es va mantenir una reunió amb el Director
General de Carreteres, Sr. Agustí Serra pel tema d’alineació de parcel·les, per tal què
informés de la tramitació correcte per modificar les parcel·les i ubicar l’edifici del
Campus Motor correctament, la tramitació és modificar el Pla Parcial Can Parera.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les dinou hores i vint-i-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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