NÚM 04/15
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 16 D’ABRIL DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el setze d’abril de 2015, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple ordinari 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 quaranta-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.
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 29 de gener i 12 de març i l’acta de 31 de març de 2015,
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.
L’Alcalde s’absté en la votació de l’acta de data 31 de març per no ser-hi present aquell
dia.
SEGON.- APROVAR, SI S’ESCAU, LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL 2014 – TRAM SUPRAMUNICIPAL
Vist el que estableix la llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
sobre la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de
Cooperació Local, i més concretament la regulació que es fa del capítol per a la
prestació supramunicipal de serveis.
Atès que d’acord amb la Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, publicada al DOGC
núm. 6634, ha estat aprovada la distribució per municipis corresponent a Castellolí ,
any 2014, una dotació de 1.908,20 euros.
El Ple de la Corporació, amb cinc vots a favor del grup municipal PUC i CiU i dos
abstencions del grup municipal ApC acord:
Primer.- Aprovar la distribució de 1.908,20 euros que correspon a aquest Ajuntament
com a participació en el Fons de Cooperació local de Catalunya de la següent forma:
- el 50% per a dotació del Consell Comarcal de l’Anoia
- el 25% per a dotació de la Mancomunitat de Disminuïts Psíquics de l’Anoia.
- El 25% per a dotació de la Mancomunitat de la Conca d’Odena
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Segon.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal de l’Anoia, a la Mancomunitat
de Disminuïts Psíquics de l’Anoia i a la Mancomunitat de la Conca d’Odena.
TERCER.- APROVACIÓ SI S’ESCAU A LA PRORROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
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

9,452549

P3
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.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

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
69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà 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.
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Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
segona 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 2015 al 31 de març de 2016,
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 i també la cessió del contracte a l’ACM.
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 del grup
municipal ApC acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament de Castellolí
s’adhereix a la segona pròrroga de 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 2015 al 31 de març de 2016, amb
les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737
171,804
133,442
153,119

Sublot 2 (2.1A)
Sublot 3 (2.1
88,478 DHA)
Sublot 4 (2.0 A)
68,202 Sublot 5 (2.0DHA)

40,728885

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
44,444710
42,043426
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.
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T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
104,166
89,416
63,454
118,953
98,232
91,922

P4
0,000
75,516

P5
0,000
74,429

P6
0,000
62,708

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

4.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA MILLORA DEL TRAM DE L’AUTOVIA A2
ENTRE IGUALADA I ESPARREGUERA
Des de fa temps, els ciutadans dels municipis per on passa l’autovia A2 entre Igualada i
Esparreguera reivindiquen

inversions i millores en aquest tram de la via, amb l’objectiu de

reduir l’alt índex d’accidents i les afectacions de trànsit que es registren cada any.

Aquest tram de carretera acumula un lamentable currículum d’accidents, que el passat any 2014
va arribar a 209. En especial, el quilòmetre 561, al seu pas per la població de Castellolí, s’ha
convertit en un punt negre per a la seguretat vial amb 23 accidents l’any passat.

L’elevat nombre de sinistres que es produeixen en un tram de poc més de vint quilòmetres i que
travessa el túnel del Bruc, impliquen també talls del trànsit sovint, amb les conseqüents
retencions que afecten als usuaris de la via.

A aquest fet cal afegir l’important volum de turismes i camions que recorren l’autovia entre
Madrid i Barcelona, passant per Saragossa i Lleida i que, en arribar a un tram com aquest, amb
corbes de radi insuficient i nombroses transicions de tres a dos carrils, provocant lentitud i
retencions a diari en hores punta. Una bona proba de la dificultat del traçat és que fins a tres
corbes estan limitades a 80 o 90 km/h de velocitat màxima.

Recentment, els alcaldes dels municipis per on discorre el tram de l’A2 entre Igualada i
Esparreguera van reivindicar conjuntament per escrit al Ministerio de Fomento la millora
d’aquest tram d’autovia.
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Cal recordar que, el Ministerio de Fomento, està executant un pla per millorar les autovies de
primera generació. Entre els trams beneficiats durant aquesta legislatura es troben alguns de
l’A2 que van entrar en servei en el mateix any, o fins i tot posteriorment, al tram comprès entre
Igualada i Esparreguera. Encara més, la majoria de trams de l’A2 inclosos en el pla de millora de
les autovies de primera generació tenen una intensitat mitjana de circulació molt inferior al tram
que ens ocupa, arribant en alguns punts a circular una quarta part de vehicles.

Per tot això, el Ple per unanimitat acorda:

1. Instar al Govern Central per tal que
a. Dugui a terme les gestions oportunes per tal que aquest tram d’autovia rebi la inversió i
s’executin les obres necessàries per a la seva millora amb la major brevetat possible, per
tal de convertir-lo en un tram més segur per al trànsit i reduir la sinistralitat.

b. Estableixi les actuacions oportunes per tal d’augmentar la capacitat del tram d’autovia A2
entre Igualada i Esparreguera per evitar congestions que es produeixen a diari.”
2. Trametre certificat del present acord a la Ministra de Fomento del Govern d’Espanya, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments
d’Òdena, Igualada, El Bruc, Collbató i Esparreguera.

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA DEL PROGRAMA ANUAL 2014 DEL
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
La Diputació de Barcelona, en data 19 de gener de 2015 ha tramès l’addenda del
Programa Anual 2014, on s’especifica l’ampliació de les tasques i inversions que es
realitzaran per l’execució del “Pla marc de millora i valoració de les finques forestals de
l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Rubió.”
Aquesta modificació ha estat aprovada per una comissió de treball amb el que estableix
el “Conveni marc de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els
ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Jorba,
Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana i l’Associació de propietaris Forestals
Serra de Rubió per a l’execució del Pla marc de restauració i millora forestal.
L’addenda modifica el pacte sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2014, de
manera que s’amplia el Pressupost total de 100.000€ inicials a 160.000€ i també
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s’amplia el termini d’execució i de vigència del Programa del 31 de desembre de 2014
al 31 de març de 2015.
Per això, el ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar l’addenda del Programa Anual 2014 del Conveni Marc de col·laboració
signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra,
Castellfollit del Boix, Castellolí, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i
Veciana i l’Associació de propietaris Forestals Serra de Rubió per a l’execució del Pla
marc de restauració i millora forestal.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i la resta d’ajuntament.
Intervé el sr. Josep Jorba i manifesta que Castellolí forma part de l’associació de
propietaris des de fa anys però ens tenien abandonats o obviats i els propietaris de
Castellolí mai han tingut una contraprestació econòmica a causa de les prioritats de la
pròpia associació i caldria vetllar perquè més endavant arribés alguna aportació pels
propietaris de Castellolí.
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE COMPLIMENT
D’OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012
Per part de la secretària – interventora acctal es donar compte de l’informe d’avaluació
del compliment d’objectius de la llei orgànica 2/2012 corresponent al pressupost de
l’exercici 2015, amb el següent resultat:
- No compleix l’objectiu d’Estabilitat Pressupostaria que contempla el Pla econòmic
Financer aprovat.
- Nivell de deute viva: 190.396,01€
El Sr. Xavier Brugués pregunta quines conseqüències te no complir aquest objectiu.
El Sr. Sergi Vila informa que caldrà fer un pla de sanejament per explicar quines
actuacions es faran per donar compliment.
El Sr. Josep Jorba manifesta que quan es va aprovar el pressupost no es va avisar que
podia passar això.
La secretaria manifesta que en l’expedient del pressupost hauria de constar un informe
d’intervenció on digués si es compleix o no l’estabilitat.
7.- APROVAR, SI S’ESCAU, L’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DE
COL·LABORACIÓ PERESTABLIR LES LINIES GENERALS I LES OBLIGACIONS
QUE REGULEN EL SERVEI DE PRÈSTEC DE MATERIAL ESPORTIU I RECREATIU
D’ESPORTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès que l’Ajuntament de Castellolí va aprovar l’adhesió al Protocol sobre el servei de
préstec de material esportiu aprovat per la Diputació de Barcelona.
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Atès el Protocol sobre el servei de préstec de material esportiu, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 21 de febrer de 2008 restarà
vigent fins al 31 de desembre de 2015.
Atès que la junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 12 de març
de 2015 va aprovar un nou protocol general.
El ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol general de col·laboració amb els ens locals de la
província de Barcelona per establir les línies generals i les obligacions que regularan el
servei de préstec de material esportiu i recreatiu d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Acceptar les condicions del servei de préstec que consten al Protocol.
Tercer.- Designar com interlocutor amb la Diputació de Barcelona per a qualsevol
qüestió que es pugui plantejar en relació al material prestat, a la Sra. Maria Larriba
Caravaca.
Quart.- Notificar aquest acord d’adhesió a la Gerència de Serveis d’Esports de la
Diputació de Barcelona.
8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ URBANITZACIÓ ELS
PINYERETS
Atès els requeriments del Decret 82/2010, de 29 de juny, i Decret 30/2015, de 3 de
març, pels quals s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i el contingut de les mateixes.
Atès que la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de
Barcelona ha confeccionat i redactat el Pla d’autoprotecció de la urbanització els
Pinyerets.
Atès que s’ha de procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció urbanització els
Pinyerets .
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d’autoprotecció urbanització els Pinyerets.
Segon.- Publicar el PAU de la urbanització els Pinyerets a través de la plataforma
HERMES.
Tercer.- Aquest Pla tindrà una vigència de 4 anys des de la data de la seva aprovació i
haurà d’ésser revisat transcorregut aquest període.
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9.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA CURSA TUGATRAIL
Atès que la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona ha confeccionat
i redactat el Pla d’autoprotecció de la cursa Tuga- Trail.
Atès els requeriments de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya
i del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el cataleg d’activitats i centres
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i el contingut de les mateixes.
Atès que s’ha de procedir a l’homologació del Pla d’Autoprotecció de la cursa TugaTrail.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d’autoprotecció de la cursa Tuga- Trail.
Segon.- Publicar el PAU de la cursa Tuga- Trail.a través de la plataforma HERMES.
Tercer.- Aquest Pla tindrà una vigència de 4 anys des de la data de la seva aprovació i
haurà d’ésser revisat transcorregut aquest període.
10.- 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
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
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núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

de
de
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
data
data

23
27
28
28
11
17
25
26
27
06
09
11
11
12
16
16
16
17
18
18

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

gener de 2015
gener de 2015
gener de 2015
gener de 2015
febrer de 2015
febrer de 2015
febrer de 2015
febrer de 2015
febrer de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015
març de 2015

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.

025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036
037
038
039

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

20 de març de 2015
20 de març de 2015
24 de març de 2015
25 de març de 2015
26 de març de 2015
26 de març de 2015
27 de març de 2015
27 de març de 2015
27 de març de 2015
27 de març de 2015
27 de març de 2015
31 de març de 2015
31 de març de 2015
8 d’abril de 2015

11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INVENTARI DE BENS I DRETS DE
L’AJUNTAMENT
Per part de la Diputació de Barcelona s’ha elaborat l’inventari de bens i drets de
l’ajuntament a data 31 de desembre de 2014.
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir a
l’aprovació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal d’acord amb
l’apartat 3 del mateix precepte.
Per tot això, el Ple de la Corporació amb dos vots a favor del grup municipal PUC i cinc
abstencions dels grups municipals CiU i ApC acorda:
Primer .- APROVAR l’inventari general de béns de la corporació, referit a data 31 de
desembre 2014 , l'import del qual és fixat en 4.779.318,77 euros.
Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.»
12.- ANUL·LAR D’OFICI L’ACORD DE PLE DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 2014
D’ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS COM A
CONSEQUÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL
CARRER LLIBERTAT.
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 16 d’octubre de 2014, va acordar imposar i
ordenar

contribucions

especials

com

conseqüència

URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT.
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de

l’execució

de

l’obra

En data 9 de desembre de 2014 l’alcalde – president va aprovar la liquidació provisional
de cada un dels subjectes passius beneficiats per les obres d’urbanització d’un tram del
carrer Llibertat.
Posteriorment, en data 24 de febrer de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona va dictar Sentència que estima el recurs ordinari núm. 424/2013,
interposat per Antonio Alemany Nassarre, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de
data 16 de juliol de 2013 que desestimava la totalitat de les al·legacions presentades
per la recurrent contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 d’abril pel que
s’aprovà definitivament el “Projecte d’obres d’un tram del carrer llibertat”.
En data 31 de març de 2015 el ple de l’ajuntament va acordar anul·lar d’ofici l’acord de
ple de data 16 d’octubre de 2014 d’adjudicació del 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; amb el consentiment i
acceptació prèvia de l’empresa “Construccions Icart, S.A.”, que resultà adjudicatària, i
sense reconeixement de cap indemnització per aquest motiu.
Malgrat la Sentència esmentada no és ferma (car ha estat impugnada en apel·lació
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya), l’Ajuntament no pot ésser desconeixedor dels efectes jurídics immediats
que aquest pronunciament judicial comporta en relació amb l’aplicació de contribucions
especials derivades del projecte d’urbanització d’un tram del carrer Llibertat.
Per tot l’exposat, el ple per unanimitat acorda:
Primer.- Anul·lar d’ofici l’acord de ple de data 16 d’octubre de 2014 d’acord d’imposició
i ordenació de contribucions especials com conseqüència de l’execució de l’obra
URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats, als efectes jurídics oportuns.
13.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Xavier Brugués pregunta com està la senyalització per millorar l’accés del
Parcmotor.
El Sr. Alcalde informa que ja es disposa de l’autorització per part del Ministeri de
Foment, per col·locar les senyals de l’A2, que aquestes s’estan fabricant i es col·locaran
a meitat de maig. S’han fet gestions perquè el cost total l’assumeixi Parcmotor. Hi ha
problemes per la col·locació de senyals a les carreteres de titularitat de la Generalitat,
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s’ha fet la petició formal però falta l’autorització. L’alcalde fa una explicació dels punts
on es col·locarà la senyalització.
El Sr. Josep Jorba pregunta si l’ajuntament te constància d’algun problema de
Telefònica per travessar un cable telefònic per l’A2 i que no autoritza de Foment i
demana que per part de l’ajuntament es faci un seguiment.
El Sr. Joan Serra manifesta que te coneixement de la demanda del restaurant el
Marino, el qual li va informar de les gestions que ha fet davant telefònica per tal que
donin servei a casa seva i que es farà un seguiment.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que s’està executant l’obra de connexió amb els
Pinyerets i que s’ha fet una rampa al començament de la part que toca amb la
urbanització i que ell creia que es faria una plataforma.
El Sr. Alcalde informa que l’obra s’està executant i que comprovarà la pendent i mirarà
altres lloc del poble on la pendent sigui similar i informarà als regidors.
Josep Centellas manifesta que als llargs dels plens ordinaris ha transmès precs de
diferents ciutadans per qüestions varies, que per part de l’equip de govern s’ha donat
resposta però de vegades l’actuació no s’ha portat a terme, com per exemple el tema
de la brutícia dels gossos.
El Sr. Joan Serra informa que s’està fent, que com a administració tens en compte els
precs de la ciutadania, però que de vegades tens coneixement que sortirà una línia de
subvenció i esperes que la confirmin per fer les actuacions, com per exemple l’actuació
de tapar les escombraries.
El Sr. Xavier Brugués pregunta quan s’arreglarà el clot de la baixada de la Font que es
va dir que es faria amb el C/ Llibertat i que de moment aquest no es durà a terme.
El Sr. Joan Serra respon que el c/ Llibertat no es farà com estava projectat però que sí
que es farà. Estem d’acord que s’ha de reparar i s’ha d’aprofitar quan estigui aquí la
maquinaria d’asfaltatge.
El Sr. Josep Jorba informa que el grup Alternativa pel Canvi s’ha vist obligat a presentar
un escrit que reflexa la situació de l’ajuntament en relació als contenciosos en curs.
Manifesta la seva insatisfacció d’haver arribat a un acord amb l’equip de govern per
informar de forma conjunta i que no s’ha materialitzat. Manifesta que en els 8 anys
formant part de l’ajuntament no s’havia trobat mai de pactar un acord i que aquest no
es complís.
El Sr. Alcalde manifesta que l’ajuntament ha de defensar els interessos de l’ajuntament
i defensar els plets que estiguin en marxa i que el jutge doni la raó a qui sigui i
aleshores explicar-ho. Ho manifesta com alcalde.
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El Sr. Josep Centellas manifesta que ApC va complir amb la seva part de l’acord i el
govern no.

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