NÚM 10/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 25 D’OCTUBRE DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-cinc d’octubre 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 vint-i-una hores i deu 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.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les meses
electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
detallen.
SECCIÓ 001
MESA U
TITULARS:
President: José Maria Florensa Mingote
1er. Vocal: Maria Jose Fernandez Custodio
2on. Vocal: Didac Jurado Serrabou
SUPLENTS:
De President: Judit Sole Bernades
De President: Maria Montserrat Campillo Cobos
De 1er.Vocal: Mar Jorba Brugués
De 1er Vocal: Raquel Martinez Hernández
De 2on.Vocal: Soraya Sanchez Aguayo
De 2on.Vocal: Noemi Alcaide Sanchez
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL DOCUMENT DE CESSIÓ D’US PER
OCUPACIÓ DE TERRENY PER INSTAL·LAR UN CTT A FAVOR D’ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL
El Sr. Josep Jorba manifesta que el vot serà l’abstenció perquè no troba correcte que
un document ja signat en data 26 d’agost es porti al ple per a la seva aprovació al mes
d’octubre.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que el vot serà a favor, tot i que no te massa clar que
l’ajuntament sigui el titular dels terrenys.
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Es procedeix a la votació aprovant-se amb cinc vots a favor dels grups municipal CiU i
PuC i dos abstencions del grup municipal ApC, el document de cessió de data 26
d’agost de 2011, per ocupació de terreny per instal·lar un CTT 67441 i servitud de pas
sobre terrenys a favor d’Endesa Distribució Elèctrica SL, situat a l’Av. de la Unió, 5,
vorera nord, davant del Parc del Roser.
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI D’AUTORITZACIÓ DE PAS
SUBTERRANI DE CONDUCCIÓ D’AIGUA AMB AIGÜES TER-LLOBREGAT.
El Ple per unanimitat acorda :
Primer.- Aprovar el conveni que es transcriu, d'autorització de pas subterrani de
conducció d’aigua i d’ocupació permanent per a l’abastament de poblacions. Projecte
constructiu de l’abastament en alta del municipi de Castellolí (l’anoia)
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni esmentat .
REUNITS
En Joan Serra Muset en qualitat d'Alcalde de l'Ajuntament de Castellolí, d’ara endavant
identificat com “l’Ajuntament”, amb CIF: P0806200B i domicili a la mateixa vila, Av. de la
Unió, 60, Castellolí.
En Josep Rodriguez i Gil, en qualitat de Gerent d'Aigües Ter Llobregat, Empresa pública
de la Generalitat de Catalunya, amb CIF. Q-5850019-J, d’ara endavant identificada com “ATLL”,
amb domicili professional a Sant Joan Despí, carrer Sant Martí de l’Erm, 30.
INTERVENEN
El senyor Joan Serra Muset , en nom i representació de l'Ajuntament de Castellolí que
presideix segons resulta de les facultats del seu càrrec, que comprenen, segons manifesta,
l’atorgament del present Conveni i l’assumpció de les obligacions que se’n deriven, i
degudament facultat per aquest acte per l’acord de la Sessió Plenària de l’Ajuntament de data
....................... i del qual s’adjunta un certificat estès pel seu Secretari.
El senyor Josep Rodriguez i Gil, en representació d'Aigües Ter Llobregat, Empresa pública de
la Generalitat de Catalunya creada per Llei del Parlament de Catalunya 4/1990 de 9 de març,
d’ordenació de l’abastament de l’àrea de Barcelona (DOGC 1271 de 23/03/90) segons les
facultats atribuïdes en l’article 13 dels Estatuts aprovats per Decret de la Generalitat de
Catalunya 236/2008, de 25 de novembre (DOGC 5272 de 4 de desembre de 2008), que li
resulta del seu càrrec de Gerent i d’acord amb la Resolució, de Delegació de Funcions, de data
23 d’abril de 2004, publicada al DOGC núm. 4139 de 24 de maig de 2004.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per a atorgar el present conveni i obligarse al seu compliment.
MANIFESTEN
I. Que Aigües Ter Llobregat, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal van signar, en
data 4 de maig de 2007, un conveni de col·laboració complementari d’un altre signat en data 28
de juny de 2003 entre l’ACA i el Consell Comarcal. L’objecte del nou va ser promoure l’execució
de les obres del projecte redactat i tramitat per l’ACA: “Projecte Constructiu de l’abastament en
alta del municipi de Castellolí (l’Anoia)”. ATLL és qui portarà a terme l'execució de les obres i la
seva posterior explotació com a part integrant de la xarxa bàsica d'abastament d'aigua a
poblacions, regulada en el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

2

II. Que el nou traçat de la canonada per a l’abastament al municipi de Castellolí, ha de discórrer
per diversos terrenys de titularitat pública, segons es detalla en els plànols adjunts com a
document 1 al present Conveni, en els quals es detalla el traçat de la canonada.
FINCA
Poligon
Parcel·la
RefCatastral
Servitud (m²) Expropiació
(m²)
FP-CAS-012
18624-06
152
4
PU-CAS-003
97496-01
3321
0
PU-CAS-006
11
9019
08062A011090190000FP 3317
27
PU-CAS-007
11
9003
11
0
PU-CAS-008
11
9018
08062A011090180000FQ 6
0
PU-CAS-009
11
9009
1390
26
PU-CAS-010
12
9009
158
0
PU-CAS-011
10
9001
08062A010090010000FZ 12
0
PU-CAS-012
99511-04
166
4
III. Els terrenys afectats pel pas de la canonada, segons el punt anterior, son
pública municipal, segons s’acredita mitjançant els corresponents certificats
Secretari de la Corporació, i que s’uneixen al present Conveni com a document
mateixos s’ha d’autoritzar el pas de la conducció subterrània de referència, l’abast
regula mitjançant el present Conveni.

de titularitat
emesos pel
2. Sobre els
de la qual es

IV. L’afectació dels terrenys esmentats als apartats anteriors pel pas de la canonada
d’abastament d’aigua en alta a poblacions és compatible amb l’ús públic a que estan subjectes
els mateixos de dotacions, vials, camins públics o zones verdes, d’acord amb allò previst a
l’article 33 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.
En conseqüència, ATLL ha sol·licitat i l’Ajuntament atorga en aquest acte, l’autorització per a
l’ocupació permanent i indefinida del subsòl dels citats vials/camins públics per la canonada,
Projecte Constructiu de l’abastament en alta del municipi de Castellolí (l’Anoia), el
contingut de la qual s’especifica en els següents pactes.
Ambdues parts reconeixen les causes d’interès públic que determinen el present Conveni i, en la
seva virtut,
PACTEN
PRIMER.- L’Ajuntament de Castellolí atorga a favor d’ATLL i en benefici de la conducció d’aigua
potable i elements auxiliars de la mateixa, resultat del Projecte a què es refereix la primera
manifestació,
a) Una autorització administrativa a perpetuïtat per al pas d’aqüeducte en el subsòl de les
finques de domini públic esmentades en la manifestació segona i que es descriu com:
Instal·lació d’una canonada de fosa de fundició dúctil de diàmetre 150 mm amb junta elàstica
flexible (standard). El traçat provenint de la Pobla de Claramunt, entra al terme municipal de
Castellolí per la zona coneguda com l’Empedrat, al costat del club de Tir d’Igualada. Baixa pel
vial d’accés al mateix, abans d’arribar a la riera de Castellolí surt als camps de conreu de la
dreta, creua la riera i la N-II fins arribar al vial del polígon industrial de Can Parera, que el
continua fins arribar a Ca n’Alzina.
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En aquest punt canvia la conducció a una canonada de polietilè de 180 mm de diàmetre.
Continua per vial asfaltat fins arribar al nucli urbà. Va pel carrer de l’Amistat, de la Llibertat,
carrer de la Pau, zona esportiva Les Passeres fins al dipòsit situat a la Creueta.
b) Així mateix, l’Ajuntament atorga a favor d’ATLL el domini sobre un total de 61 m² de
superfície on aniran ubicats 9 pericons.
SEGON.- L’ús del domini públic de la citada conducció d’aigua potable, que s’autoritza per causa
del servei públic d’abastament d’aigua en alta, es declara expressament compatible amb l’ús
públic del terrenys afectats i objecte d’aquest Conveni. En conseqüència, ATLL podrà exercir les
facultats inherents a la seva titularitat i efectuar sobre la conducció i els espais adjacents els
treballs d’inspecció, manteniment, reparació i renovació que siguin necessaris.
TERCER.- Per raó del servei públic d'aigua que presta Aigües Ter Llobregat, els terrenys sobre
els quals s’atorga l’autorització administrativa pel pas d’aqüeducte, resten sotmesos a les
següents limitacions:
a) Sempre que calgui i amb el pagament o reparació dels danys que s'ocasionin en cada cas,
lliure accés a l'esmentada franja, per a realitzar els treballs de vigilància, manteniment i
reparació que calgui fer, tant pel personal d'ATLL o contractat per aquest, com dels mitjans
mecànics necessaris en cada cas.
b) La prohibició en l’esmentada franja, d’obrir rases, excavacions o realitzar altres treballs
subterranis semblants, a una profunditat superior als vuitanta centímetres, llevat dels
corresponents a treballs de detecció, manteniment, reparació o substitució de la conducció
d’aigua que siguin executats directament o autoritzats a tercers per ATLL.
c) La prohibició de fer moviments de terres o amuntegament de materials sobre l’espai de la
franja del vial o zones limítrofs que representin un risc per l'estabilitat de la conducció, en
limitin l’accessibilitat a la mateixa o posin en perill la continuïtat del servei.
d) No es permetrà plantar arbres o arbusts de tija alta, ni aixecar edificacions o construccions de
cap mena sobre la mateixa.
e) Aigües Ter Llobregat podrà senyalitzar sobre el terreny, amb fites visibles i amb caràcter fix,
compatibles i sense risc per a la circulació rodada, el traçat de l'eix de la canonada.
f) L’Ajuntament vetllarà per la conservació de les instal·lacions ubicades a la franja autoritzada.
g) Quan l’Ajuntament hagi d’executar obres sobre els terrenys de domini públic afectats per
la present autorització de pas, donarà trasllat de la documentació de que consti el projecte
d’obres ordinàries o d’urbanització, a la titular de l’autorització, per a que en el termini
màxim de quaranta-cinc (45) dies emeti informe sobre les obres i en el seu cas, proposi les
mesures de garantia que consideri oportunes, per assegurar la integritat de la canonada en
l’execució del projecte. Transcorregut el termini anterior, sense que ATLL emeti informe, es
considerarà que el mateix és favorable. Les obres complementàries que en el seu cas ATLL
consideri necessàries per a la conducció de la canonada, s’inclouran en el Projecte.
QUART.- Atesa la titularitat actual del dret de pas de la conducció existent, la condició pública
de les entitats signatàries i el caràcter de servei públic que determina l’atorgament de
l’autorització continguda en el present document, l’Ajuntament declara l’exempció d’ATLL del
pagament de taxes, cànons o altres percepcions públiques de caràcter local derivades de la
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utilització del domini públic de titularitat de l’Ajuntament per les instal·lacions objecte del
present Conveni.
I per que així consti, ho signen per triplicat ambdós compareixents al lloc i data que apareixen
en l’encapçalament.

QUART.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 27 DE
SETEMBRE DE 2011
Escoltats els portaveus de cada grup municipal, el Sr. Alcalde decideix retirar aquest
punt de l’ordre del dia, i incloure’l en un proper Ple, una vegada hagi donat tota la
informació necessària als portaveus.
CINQUÈ .- 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
Decret
Decret
Decret

núm.164 de data 31 d’agost de 2011
núm. 165 de data 14 de setembre de 2011
núm. 166 de data 19 de setembre de 2011
núm. 167 de data 23 de setembre de 2011
núm. 169 de data 27 de setembre de 2011
núm. 170 de data 28 de setembre de 2011
núm. 171 de data 29 de setembre de 2011
núm. 172 de data 30 de setembre de 2011
núm. 173 de data 10 d’octubre de 2011
núm. 174 de data 11 d’octubre de 2011
núm. 175 de data 11 d’octubre de 2011
núm. 176 de data 17 d’octubre de 2011
núm. 177 de data 17 d’octubre de 2011
núm. 178 de data 18 d’octubre de 2011

SISÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI
D’ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2012.

S’ESCAU,

DE

LA

MODIFICACIÓ

Per acord pres en la Junta de Portaveus, es retira aquest punt de l’ordre del dia.
SETÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL CAN PARERA DE
CASTELLOLÍ
Vist el projecte de modificació puntual del Pla Parcial del sector industrial Can Parera,
presentat pel Consell Comarcal de l’Anoia i redactat per l’empresa aim3 grup SL
Atès l’informe de Secretaria de data 18 d’octubre de 2011, sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir.
Atès l’informe emès en data 18 d’octubre de 2011 per l’arquitecte municipal.
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De conformitat amb el preveu l’art. 96 en relació a l’art. 98.5 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i els articles
117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix
l’article 21.1.j) i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local,
El Ple de l’Ajuntament , per unanimitat acorda :
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla Parcial del sector
industrial Can Parera, redactat per aim3 grup SL i proposat pel Consell Comarcal de
l’ANOIA en els termes que consten en l’expedient.
SEGON. Obrir un període d’informació pública, de conformitat amb l’article 85 del DL
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 23
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, durant el termini d’un mes mitjançant anunci en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí
Oficial de la Província i que s’anunciarà, a més, en un dels periòdics de major difusió
d’aquesta. Durant aquest període l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el
vulgui examinar o obtenir-ne còpies perquè es presentin les al·legacions que es
considerin pertinents.
VUITÈ.- MOCIÓ SOBRE L’ANUL·LACIÓ DE LA PROHIBICIÓ DEL PAS DE
TRACTORS I VEHICLES LENTS PER LA C-15
S’acorda per unanimitat aprovar la urgència i incloure aquest punt en l’ordre del dia.
L’activitat agropecuària a la comarca de l’Anoia, al Bages i a l’Alt Penedès suposa entre
un 6 i 10% de les cotitzacions a la Seguretat Social durant el 2010 en sí de cada
comarca, sent l’activitat majoritària amb més d’un 50% d’ocupats en alguns municipis
de les comarques. Aquest fet fa que l’agricultura i la ramaderia sigui un sector
estratègic per a la comarca i bàsic per la continuïtat de molts pobles i pel manteniment
d’un territori viu i productiu.
Davant d’això considerem que no s’han d’establir més traves en la realització de dita
activitat econòmica que ja es veu subjecte a una greu crisis arrossegada des de fa anys
i que mesures com la que ens ocupa fa dificultar un cop més la viabilitat de moltes
explotacions.
S’ha de tenir en compte que l’activitat agrària cada vegada exigeix un augment de la
mobilitat entre comarques i la C-15 és un Eix bàsic per dita mobilitat.
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Cal destacar que arran de les obres de nova construcció i condicionament de l’Eix
Diagonal (carretera C-15) pel seu pas des de Font-Rubí a Sant Salvador de Guardiola,
el Departament de Territori i Sostenibilitat ha imposat la prohibició per la circulació de
vehicles lents per aquesta via.
Dita prohibició implica que els tractors i altres vehicles hagin d’augmentar el temps de
trajecte, a més a més de l’augment de costos per la ineficiència en el desplaçament i
així doncs un entorpiment a l’activitat agrària. També comporta un increment dels
perills per la circulació, ja que en molts casos s’hauran d’agafar carreteres estretes,
amb revolts pronunciats i poca visibilitat que faran augmentar els riscos tant pels
tractoristes com per la resta de vehicles que hi circulin. A més, les vies alternatives a
l’eix diagonal passen per dins dels nuclis urbans dels municipis i això suposa un
augment del trànsit en aquest nuclis.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia
professional en la qual es sustenta i per la circulació i seguretat vial en el sí dels nostre
nucli i carreteres, el Ple de l’Ajuntament de Castellolí, per unanimitat acorda:
1.- Instar al Conseller de Territori i Sostenibilitat a adoptar les mesures necessàries per
aixecar permanentment la prohibició de circulació de tractors i vehicles lents per les
carretera C-15 i C-37.
2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya (Plaça Jaume I de Barcelona, codi postal 08001) i al
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya (Avinguda Francesc Cambó,
14 3r B de Barcelona, codi postal: 08003).
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les dinou hores i vint-i-dues hores del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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