NÚM 10/14
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 16 D’OCTUBRE DE 2014
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el vint-i-tres de setembre de 2014, 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. F. Xavier Brugués Brugués, Sra.
Montserrat Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons.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 hores i trenta 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.
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
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 4 de setembre i l’acta de 23 de setembre de 2014, d’acord
amb el que estableix l’art. 110.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta
cap i les actes queden aprovades per unanimitat.
SEGON.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE CREDIT 1/2014
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple
amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels grups municipals
CiU i ApC acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2014 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la
quantitat que s’expressa:
1.- AUGMENT DE CREDITS
partida
450.63500
161.21002
150.13000
338.62500

descripció
Senyalització varia carrers
Reparació xarxa aigua
Personal laboral manteniment
Adquisició de mobiliari

Import a augmentar
536,65
4309,00
2200,00
1704,55

2.- CREACIÓ DE NOUS CRÈDITS
partida
150.13100

1

descripció
Personal laboral Plans Ocupació

saldo
18390,94

454.61901
336.63200
161.62300
151.22713

Millora i manteniment camí dels Masets
Rehabilitació església Vella
Instal·lació telecontrol Xarxa d’aigua fase
1
Honoraris redacció POUM

SUMA

55292,16
45797,50
49732,77
22365,76

200.329,33 €

Tanmateix caldrà realitzar els següents apunts:
FINANÇAMENT
1.- Nous ingressos
partida
480.03
761.01
761.02
761.03
761.04
761.05
761.06

SUMA

descripció
Aportació escola pissarres digitals
Subvenció Diputació Pla Ocupació
Subvenció Diputació millora camins
Subvenció Diputació església vella
Subvenció Diputació Telecontrol xarxa
aigua fase 1
Subvenció Diputació POUM
Subvenció Diputació reparació dipòsit
aigua

saldo
1704,55
18390,94
55292,16
45797,50
49557,00
35000,00
4309,00

210.051,15 €

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 Provincia 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.
TERCER.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA.
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a
l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes
per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el
6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les
quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat
de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que
s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés.

2

La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític
de Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i
absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les
primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la
seva actuació fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social,
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases
per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el
temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola
Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és
per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol
traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent,
la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no
seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien,
com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la
Riba escrivia el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província.
Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme
del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat
popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades,
formes d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Ple
unanimitat acorda

per

Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu
coneixement i efectes.
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El Sr. Jorba proposa realitzar algun acte de commemoració d’alguna obra o fet finançat
amb fons de la Mancomunitat, si existeix.
4.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA PRÒRROGA
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.

DE

L’ACORD

MARC

DE

ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

P2

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,356

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

P3

9,452549

6,301700

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja
tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
3.1A

P1
P2
P3
25,588674 15,779848 3,618499

P4
0,000000

P5
0,000000

P6
0,000000

6.1
17,683102 8,849205 6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

6,476148

2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1
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PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,52

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de
2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la
clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- .- Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents en matèria de
règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, el Ple amb cinc vots a favor dels grups municipal PUC i CiU, i dos abstencions dels
grup municipal ApC acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Castellolí s’adhereix a l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per
un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les
següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh) proposats
P1

P2

P3

124,728

102,204

68,810

146,765
170,272

85,693

124,107
148,832
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57,995

Preus (€/kW i any)
P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD, ELABORAT PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La necessària adaptació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm.
276, de 16.11.11), va comportar l’aprovació, per part de la Diputació de Barcelona,
mitjançant Decret de la Presidència núm. 4697/13, de data 31.5.2013, d'un nou
projecte de Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de
caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als
privats.
L'esmentat Decret i la resta de l'expedient (Memòria de fonamentació i projecte de
PCAG) es van trametre a la Comissió Jurídica Assessora (CJA), a fi i efecte que emetés
el seu dictamen facultatiu, a l'empara del que disposen els arts. 278 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i
9.1.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió.
Una vegada emès el dictamen 318/13, de data 3.10.2013, favorable en termes
generals i amb una sèrie de suggeriments i apreciacions, s'ha elaborat el Plec de
caràcter estàndard definitiu, tot incorporant bona part dels suggeriments formulats per
la Comissió Jurídica Assessora i ha estat aprovat per Decret de la Presidència núm.
159/14, de 23.1.2014 (publicat en el BOPB de 4.2.2014 i DOGC núm. 6556, de
6.2.2014).
Atès que la Diputació de Barcelona va aprovar la realització d'una actuació d'assistència
i cooperació local per als municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva
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disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard, adequats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11.
El Ple amb cinc vots a favor dels grups municipal PUC i CiU, i dos abstencions dels grup
municipal ApC acorda:
Primer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives generals (PCAG) de
contractació de caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de
subministraments, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres
contractes administratius i als privats, adequat al Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14.11, elaborat per la
Diputació de Barcelona.
Segon.- el text d’aquest plecs és el que apareix publicat en el Butlletí oficial de la
Província de Barcelona de data 4 de febrer de 2014.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència a possibles
interessats, per un període 30 dies, als efectes de reclamacions i suggeriments,
mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
Quart.- en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu.
6.APROVACIÓ
PROVISIONAL
D’IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS CORRESPONENTS A L’OBRA D’URBANITZACIÓ
D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT.
ANTECEDENTS
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 11 d’abril de 2014, va aprovar el projecte
de l’obra URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT, redactat per l’arquitecta
tècnica Roser Vilanova Muset, amb un pressupost d’execució per contracte de
53.761,39 euros.

2. Un cop licitada l’obra, la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació de l’obra
esmentada pel preu de 48.158,00 €, IVA inclòs.

3. Per Decret de l’Alcaldia de data 20 d’agost de 2014 es va disposar la incoació de
l’expedient de contribucions especials i sol·licitar els informes preceptius.
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4. Els serveis tècnics municipals i la secretaria-interventora han emès els informes
preceptius per a la imposició i ordenació concreta de les contribucions especials
relatives a l’execució de l’obra URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT els
quals obren en l’expedient.

5.- Per finançar aquesta actuació es disposa d’una subvenció corresponent al Pla Viure
al Poble del 55% del preu d’execució de l’obra.

FONAMENTS JURÍDICS

1. De conformitat amb allò disposat als articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’ajuntament pot establir i exigir contribucions
especials per la realització d’obres municipals, sempre que s’obtingui un benefici o un
augment de valor dels béns dels particulars, i que les obres es duguin a terme dins de
l’àmbit de les competències de l’ajuntament per complir les finalitats que té atribuïdes.
L’obra de URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT té aquesta consideració,
ja que és una de les enumerades a l’article 29 del TRLHL.

2. D’acord amb l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats locals acordar la
imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, i per allò que es refereix a les
contribucions especials, l’article 34.1 del TRLHL estableix que l’exacció de les
contribucions especials precisarà la prèvia adopció de l’acord d’imposició en cada cas
concret.

3. La base imposable serà com a màxim de 21.199,01 euros, import corresponent al 70
% del cost que l’Ajuntament ha de suportar per a la realització de l’obra, per la qual
cosa no se supera el límit del 90% previst a la Llei.
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Per tot l’exposat,

El Ple de l’Ajuntament amb quatre vots a favor dels grups municipals PUC i
ApC i tres abstencions del grup municipal CiU acorda:

1. Imposar

contribucions

especials

com

conseqüència de

l’execució

de

l’obra

URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT, l’establiment i exigència de la
qual són legítims per l’obtenció d’un benefici o un augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.

2. Ordenar simultàniament el tribut concret conforme a les següents determinacions:

2.1. El cost previst de l’obra es fixa en

56.771,20 euros, i el cost suportat per

l’Ajuntament és de 30.284,30 euros.

2.2. La quantitat a repercutir entre els beneficiaris es fixa en 21.199,01 euros,
corresponent al 70% del cost suportat. L’esmentada quantitat té la condició de mera
previsió ja que, un cop finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el
previst, es prendrà en consideració aquest a efectes de càlcul de les quotes
corresponents, s’assenyalaran els subjectes passius i es giraran les liquidacions que
siguin necessàries.

2.3. S’aplicarà com mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de
façana.

3. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals que resulten com a
conseqüència d’aplicar a la quantitat que es repartissin els beneficiaris el valor dels
mòduls considerats, segons consta al document annex.
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4. Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils,
amb objecte que les persones interessades puguin consultar-lo i presentar les
reclamacions que considerin oportunes. Durant l’esmentat termini d’exposició pública,
els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en Associació administrativa de
contribuents.

5. Si no es formulen reclamacions, l’acord inicial s’elevarà a definitiu i es publicarà al
BOP.

Si es produeixen reclamacions es resoldran pel Ple de la Corporació abans d’aprovar
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.

6. Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut, i, en cas contrari, mitjançant edictes.

7. Recaptar les esmentades contribucions especials en dos terminis.

8. Aplicar l’Ordenança General de Contribucions Especials d’aquest Ajuntament en tot
allò no previst al present acord.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que hi ha un contenciós presentat pel Sr. Alemany al
projecte del tram del carrer Llibertat i pregunta com afectarà això al desenvolupament
de l’obra, si es pot tirar endavant l’obra i si pot haver-hi variacions.

El Sr. Alcalde respon que les contribucions son amb caràcter provisionals, fins que
l’obra no està acabada i es liquidi no es fa la liquidació definitiva.

El Sr. Jorba manifesta que el carrer es carrer i es discuteix la propietat o no d’un tros
del carrer.
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El Sr. Centellas manifesta que el criteri que s’ha seguit en la imposició de contribucions
especials ha sigut sempre del 30% sobre l’import total de l’obra i en aquesta s’aplica el
37% , i pregunta perquè.

El Sr. Alcalde manifesta que l’acord era que el percentatge fos al voltant del 30%, hi ha
obres que ha estat del 25% i altres del 35%, es tracta de que més o menys el
percentatge estigui entre el 30 i el 40%, tenint en compte que es la liquidació
provisional, un cop es tanqui l’obra veurem exactament el percentatge.
7.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL
CARRER LLIBERTAT.
Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació de l’obra de Urbanització
d’un tram del carrer Llibertat de Castellolí

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109,
110 i 138 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (endavant TRLCSP), i
273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 142
TRLCSP.

Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha formulat la
proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària
per formalitzar el contracte.
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De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò
disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i l’article 274.1b) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per a l’adjudicació del contracte.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres de Urbanització d’un tram del carrer
Llibertat, a l’empresa Construccions Icart SA, per import de 39.800,00€ (trenta-nou mil
vuit-cents euros), més l’IVA .

SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies
hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i
candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la
secretaria general de l’ajuntament, av. de la Unió, 60

per tal de formalitzar el

contracte en document administratiu.

Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses licitadores,
per al seu coneixement i efectes.

QUART.- Disposar la publicació del present acord al BOP de Barcelona i al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Castellolí.

CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per
fer efectius els acords precedents.
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8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7 I ÚLTIMA
CORRESPONENT A L’OBRA DE REGENERACIÓ DE L’AV. DE LA UNIÓ.
El Ple, amb quatre vots a favor dels grups municipals PUC i ApC, i tres abstencions del
grup municipal CiU, acord:
Primer.- Aprovar la factura 009, corresponent a la certificació núm. 7 i última de
l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL – HERCAL DIGGERS UTE per import de
125.158,78€ IVA inclòs, corresponent a l’obra de Regeneració de l’Av. de la Unió .
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat
El Sr. Alcalde fa una explicació del perquè l’obra s’ha desviat del pressupost inicial en
16.872,80 €, que aproximadament es un 3,5%.
El Sr. Centellas pregunta quin import és el que correspon al que no estava contemplat
al projecte i així saber quin import correspon a desviació d’obres.
El Sr. Alcalde respon que aproximadament correspon a embornals uns 4300€, pous
10560€ i noves connexions 11000€, que si el projecte ho hagués contemplat la
desviació hagués estat positiva. Aquí s’ha d’aplicar el benefici industrial, la baixa i l’IVA
El Sr. Centellas manifesta que entén que les factures s’han de pagar i desprès dels
aclariments el seu vot serà a favor.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que l’abstenció és perquè es un tema econòmic.
9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE BENS I
DRETS EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE VIAL PER A
VIANANTS ENTRE EL NUCLI URBÀ I ELS PINYERETS.
El Ple de la Corporació en data 10 d’abril de 2014 va acordar DECLARAR la utilitat
pública de l’execució del projecte d’urbanització de vial per a vianants entre el nucli
urbà i els Pinyerets, així com la relació de béns i drets l’ocupació dels quals és
estrictament indispensable per a l’execució de l’obra esmentada
En data 4 de setembre de 2014 el Ple de la corporació va acordar, entre d’altres,
incorporar a aquest expedient, l’ajustament topogràfic del traçat del vial d’acord amb
l’informe emès pel tècnic municipal, del qual es desprèn una variació mínima del traçat
i per tant dels m2 afectats.
La comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 2
d’octubre de 2014, va aprovar definitivament, de conformitat amb l’art. 48 del Text
Refós de la Llei d’urbanisme, el projecte en sòl no urbanitzable per a la urbanització
d’un vial per a vianants entre el nucli urbà i els Pinyerets de Castellolí.
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Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació amb quatre vots a favor dels grups municipal
ERC i PUC i tres abstencions del grup municipal CiU, acorda:
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de bens i drets concrets i individualitzats
dels bens indispensables per l’execució de l’obra de d’urbanització de vial per a
vianants entre el nucli urbà i els Pinyerets. ANNEX I
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 dies,
mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al DOGC, en un diari de major difusió, en
el tauler d’anuncis de la Corporació i en la web municipal

a fi de que qualsevol

interessat pugui presentar al·legacions, i a efectes, alhora, de corregir possibles errors
en la relació de béns i drets que s’expropien i, per últim, amb la finalitat afegida de
poder al·legar, si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de
l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal.
Tercer.Notificar el present acord als propietaris i titulars de drets afectats,
acompanyant a la notificació el seu respectiu full d’estima, la proposta de fixació dels
criteris de valoració, i el plànol corresponent, perquè puguin formular al·legacions en el
termini d’ un mes, comptat a partir de la data de notificació.
En el cas que no es produeixin al·legacions i/o reclamacions, l’acord esdevindrà
definitiu sense la necessitat de prendre un nou acord.
Quart.- Facultar a l’alcalde – President tant àmpliament com en dret sigui possible per
dur a terme l’execució dels presents acords
ANNEX I:
Relació de bens i drets afectats.
Finca 1:
Propietari: Antonio Domingo Serra
Domicili: Joan Maragall, 3 d’Igualada
Bé subjecte a l’expropiació: 289,50 m2 de la finca següent: Polígon 8,parcel·la 8
Finca 2:
Propietari: Rosalia Martí Prat
Domicili: Av. Unió, 108
Bé subjecte a l’expropiació: 152,40 m2 de la finca següent: Polígon 8,parcel·la 29
Finca 3:
Propietari: Antonio Domingo Serra
Domicili: Joan Maragall, 3 d’Igualada
Bé subjecte a l’expropiació: 174,30 m2 de la finca següent: Polígon 8,parcel·la 28
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El Sr. Xavier Brugués manifesta que el seu vot serà d’abstenció perquè dos motius, un
perquè es un tema econòmic i l’altre per no estar d’acord amb el traçat. Si que volem la
connexió però amb el traçat que es va fer constar en el programa Viure al Poble
El Sr. Josep Centellas manifesta que el seu vot serà afirmatiu perquè creu que es un
vial necessari, que inclús els organismes que han informat ho han declarat d’utilitat
pública, i el traçat actual es més adient per la seva planimetria, amb més metres però
que facilita l’accés dels usuaris.
10.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE
ELS MUNICIPIS I ALTRES ENTITATS PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ
LOIOLA-MANRESA
Atès que el municipi de Castellolí, te la vocació de sumar voluntats per impulsar i
potenciar un itinerari cultural i turístic centrat en la ruta que va recórrer Sant Ignasi
l'any 1522, entre les localitats de Loiola i Manresa, anomenada Camí Ignasià.
Atès el conveni marc de cooperació entre municipis i altres entitats per a la promoció
del camí Ignasià Loiola-Manresa.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el conveni marc de cooperació entre municipis i altres entitats per a
la promoció del camí Ignasià Loiola-Manresa.
Segon.- Facultar a l’Alcalde – President per a que pugui signar qualsevol document
necessari per fer efectiu l’acord anterior.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Manresa per tal que ho faci
extensiu a la resta de municipis i entitats que subscriuen el conveni esmentat.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS 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
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núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

4 de juliol de 2014
7 de juliol de 2014
7 de juliol de 2014
9 de juliol de 2014
16 de juliol de 2014
18 de juliol de 2014
22 de juliol de 2014
29 de juliol de 2014
31 de juliol de 2014
31 de juliol de 2014

Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data
data

20 d’agost de 2014
25 d’agost de 2014
28 d’agost de 2014
29 d’agost de 2014
29 d’agost de 2014
29 d’agost de 2014
3 de setembre de 2014
4 de setembre de 2014
10 de setembre de 2014
17 de setembre de 2014
17 de setembre de 2014
19 de setembre de 2014
23 de setembre de 2014
23 de setembre de 2014
23 de setembre de 2014
25 de setembre de 2014
30 de setembre de 2014
1 d’octubre de 2014

12.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015
El Sr. Sergi Vila fa una explicació de les modificacions introduïdes, manifestant que no
s’han produït modificacions de tarifes i per tant no s’augmenta la pressió fiscal.
ACORD:
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
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de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
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 dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc abstencions dels grups municipals CiU
i ERC, acorda
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm.1: Impost sobre bens 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 10 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 10 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.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’administració competent.
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
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Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de
família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les
respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a
l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una
vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment
d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la
seva condició de titular de família nombrosa.
Article 6.- Base imposable i liquidable
S’afegeixen els apartats c) i e) a l’art. 6.8)
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients
establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un decrement en la base
imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de l'exercici immediatament
anterior a dita actualització.
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació dels
coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat que impliquin un
decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva entre el
valor cadastrals resultant de dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per
l’últim coeficient reductor aplicat.
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.
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. 12 Taxes per la prestació del servei de gestió de residus
municipals
Article 5.- Quota tributària
S’afegeix la tarifa de local comercial tancat.
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2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
1r SEMESTRE

2on SEMESTRE

euros

euros

Vivendes familiars

66,00

66,00

Persones jubilades o vídues que visquin
soles

32,00

32,00

Vivendes disseminades

33,00

33,00

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
2.2 Locals comercials inactius, locals per a usos privats i solars sense edificar:
Garatges independents d’habitatges fins
66,00
66,00
a 5 vehicles
Garatges independents d’habitatges a
partir de 5 vehicles (pàrquing)

100,00

100,00

Local comercial sense activitat

66,00

66,00

Article 11.- Quota tributària
S’afegeixen les següents tarifes: per cada despatx professional de més de 100m2 i comerç o
indústria que genera residu domèstic
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
1r SEMESTRE

2on SEMESTRE

euros

euros

Magatzem

150,00

150,00

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
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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

Per cada despatx professional de més de
100m2

75,00

75,00

Comerç o indústria que genera residu
domèstic

75,00

75,00

Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Segon.- Indicar que 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 30 de setembre de
2014:
Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre bens immobles
Ordenança Fiscal núm.12: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Ordenança Fiscal núm.7: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2015, 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 30 de setembre de 2014, 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 bens immobles
Ordenança Fiscal núm.12: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Ordenança Fiscal núm.7: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
Quart.- 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
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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.

13.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Xavier Brugués manifesta que no s’ha donat resposta a les peticions del grup de
CiU, sobre la senyalització del Parcmotor i sobre el canvi de gir de Can Llucià.
El Sr. Alcalde respon en relació a la senyalització de l’accés al Parcmotor que la
Generalitat ja va dir que no es podia posar cap senyalització, per part de Foment han
manifestat que es complexa la senyalització de l’autovia. Sembla ser que Foment ha
trobat la manera de col·locar senyalització en l’ultima sortida que seria la de l’abocador,
tot i que el senyal correcte s’hauria de senyalitzar a la sortida del túnel.
Per una altra banda per part de la MICOD s’està fent un estudi de mobilitat a Castellolí,
i aquest estudi dirà on cal senyalitzar o prendre mesures.
En el cas de l’accés a Can Llucià els antics revolts pertanyen a la Diputació de
Barcelona i l’entrada al Ministeri de Foment, i ni un ni l’altre es fan responsables i s’està
parlant per veure com es pot solucionar.
El Sr. Josep Jorba demana que la web sigui una eina actualitzada, que doni informació
actualitzada, que es pengin les actes dels plens i posteriorment apostar per la
transparència i publicar actes de l’administració, etc.
El Sr. Alcalde respon que està totalment d’acord i que ho tindrà en compte.
El Sr. Xavier Brugués pregunta com s’ha finançat l’actuació que s’ha fet als camins.
El Sr. Alcalde explica que aproximadament uns 15.000€ han anat a càrrec del
pressupost general i la resta al camí de cal Jaume, amb subvenció de la Diputació.
El Sr. Xavier Brugués informa que es el camí de la Pobla als masets està senyalitzat
amb senyals on consta l’ajuntament de la Pobla, i dona la sensació que el barri pertany
a la Pobla, demana que es senyalitzi el tram de Castellolí.
El Sr. Alcalde manifesta que falta fer la senyalització, una davant la piscina, l’altre
baixant de cal Jaume al tram que s’ha obert ara.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si s’ha rebut resposta per part del Consell Comarcal de
la petició del canvi de nom del Campus Motor Anoia-Castellolí.
El Sr. Alcalde manifesta que no hi ha resposta i fa un prec al consellers presents.
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El Sr. Josep Centellas manifesta que la petició va arribar al Consell, que es posarà a
debat de l’equip de govern i posteriorment al Ple per resoldre.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si l’obra de l’Av. Unio te garantia perquè un veí li ha fet
arribar unes queixes: a la baixada de cal Tendre a cal Gasparó hi ha unes llambordes
mal posades i un reixa que fa molt soroll cada vegada que passa un vehicle, a
l’embornal caldria fer un sifó perquè no faci olor i davant de cal betes s’aparquen les
motos damunt l’acera mal posades.
El Sr. Alcalde manifesta que evidentment hi ha una garantia de l’obra per mal acabats.
El tècnic mirarà el tema del sifó. El tema de l’aparcament intentarem posar aparcament
de motos davant de cal Betes i davant de la Brillante.
El Sr. Xavier Brugués informa que davant dels pisos nous la imatge que es dona del
voltant dels contenidors es molt desagradable.
El Sr. Sergi Vila informa que s’està estudiant la solució d’instal·lar una tanca amb
marquesines de fusta a diversos punts i un canvi d’emplaçament .
El Sr. Alcalde manifesta que hi ha una subvenció de la Diputació per import de
5000,00€ per tapar les bateries de contenidors amb fusta tractada i en aquest cas
concret, s’està estudiant la proposta de traslladar aquests contenidors en un altre lloc
que no tingui tanta afectació.
El Sr. Josep Jorba informa que el problema es que la gent no ho ha tret quan toca, hi
ha un calendari de recollida de voluminosos un cop al mes, i que s’hauria de respectar.
El Sr. Josep Centellas manifesta que un veí li ha preguntat per la jardinera davant de la
casa de ca la Coloma, que històricament havia estat sempre allà ocupant la via pública,
ara al fer les obres i tornar a posar la jardinera de forma fixa, no s’entén que s’hagi
tornat a col·locar sobre la via pública.
El Sr. Alcalde manifesta que s’ha complert el que diu el projecte aprovat i exposat al
públic, es una jardinera pública igual que la resta de parterres, el projecte va seguir el
criteri de donar continuïtat amb el que hi havia abans, mantenir jardineres, etc, amb
diferents materials. Aquesta jardinera no es igual perquè els parterres estan a fora de
façana perquè poden produir humitats, etc , en aquest cas, sota la jardinera hi ha
l’adoquí, i l’acabat va ser decisió tècnica, juntament amb el contractista i la consulta als
propietaris de la casa de davant, igual que a la resta de propietaris que tenen
jardineres o parterres, perquè ho senten seu i ho cuiden ells mateixos, encara que sigui
públic.

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