NÚM 03/08
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 22 D’ABRIL DE 2008
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia vint-i-dos d’abril de 2008, 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. Jesús Brugués i Brugués i amb l'assistència dels Regidors
Sr. Josep Centellas, Sr. F.Xavier Brugués, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep
Jorba i Sra. Montserrat Costa. 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 minuts. Procedintse per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de
ser discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap allegació a
l’acta de la sessió de data 12 de febrer de 2008, d’acord amb el que estableix l’art.
106.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i l’acta queda aprovada
per unanimitat.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA
AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA SECTOR PONENT
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la Certificació número 1 de l’obra AMPLIACIÓ DE LA XARXA
D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL SECTOR PONENT, presentada per l’empresa JF RIEGOS
SL per import de 14.790,00 euros
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació.
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM 2 DE L’OBRA
URBANITZACIO DE LA PLAÇA DEL POBLE
Per part del grup municipal Convergència i Unió es presenta la següent proposta:
Primer.- Aprovar la Certificació número 2 de l’obra Urbanització de la Plaça del Poble,
presentada per l’empresa Construccions Jordi Riera SL per import de 75.274,29 euros
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació.

Intervé el Sr. Josep Centellas i manifesta que la certificació es basa en el projecte antic
i que l’obra s’està executant de forma diferent i per tant el grup municipal ApC
s’abstindrà.
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Es procedeix a la votació aprovant-se la certificació núm. 2 per 4 vots a favor del grup
municipal CiU i 3 abstencions del grup municipal ApC.
QUART.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM 2 DE L’OBRA
EDIFICI LA BRILLANTE FASE 2
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la Certificació número 2 de l’obra Edifici la Brillante fase 2,
presentada per l’empresa Tiurana Installacions i Manteniment per import de 66.230,01
euros
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació.
CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’OBRA
AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA CASTELLOLÍ SUD
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la Certificació número 3 de l’obra AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA
Castellolí Sud, presentada per l’empresa Constructora de Calaf SAU per import de
10.292,20 euros
Segon.- Disposar el pagament de l’esmentada Certificació.
SISÈ.- APROVAR L’ADHESIÓ AL PROTOCOL SOBRE EL SERVEI DE PRÈSTEC DE
MATERIAL ESPORTIU APROVAT PER LA DIPUTACIO DE BARCELONA
Atès que l’Ajuntament de Castellolí està interessat en gaudir del servei de préstec de
material esportiu i recreatiu de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona.
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.
EL PLE PER UNANIMITAT acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol sobre el servei de préstec de material esportiu
aprovat per 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, al Sr. Joel Jorba Pelegrí.
Quart.- Notificar aquest acord d’adhesió a l’Àrea d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
SETÈ.-

DONAR

COMPTE

DE

L’ESCRIT

PRESENTAT

PER

LA

FEDERACIO
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D’ASSOCIACIONS DE VEINS DE LA COMARCA DE L’ANOIA
L’Alcalde – President llegeix l’escrit presentat en data 25 de gener de 2008, registre
núm. 167, per la Federació d’Associacions de veïns de la Comarca de l’Anoia.
VUITÉ.- RENOVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB
L’ENTITAT CAIXA CATALUNYA
Atès el procediment incoat per renovar una operació de tresoreria.
Atès l’informe de la intervenció municipal.
Vist els articles 52 i 53 de la Llei 39/1998 de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de 30 de desembre, El Ple amb 4 vots
a favor del grup municipal CiU i 3 en contra del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Renovar l’operació de tresoreria amb l’entitat Caixa de Catalunya, per un
import de 98.000 euros, per un termini màxim de 1 any i amb les següents condicions:
- Interès: mibor+0,30
- Comissió obertura 0,10
- Comissió estudi i disponibilitat: 0%
L’operació sollicitada no excedeix del límits previstos a l’art. 52 de la Llei 39/1998 de
28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998 de
30 de desembre.
Segon.- Afectar l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa urbana i l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica com a garantia, fent constar que no està afectat per altres
operacions.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar tots els documents necessaris per dur a
terme el present acord.
NOVÉ.- ACCEPTACIÓ,SI S’ESCAU, DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PER MINORAR LES QUOTES PEL SERVEI
D’EDUCACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
Vista la Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer, per la qual s’atorguen subvencions a
les corporacions locals titulars de llars d’infants.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 48.600€ atorgada pel Departament
d’Educació per minorar les quotes pel servei d’educació, curs 2007-2008.
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
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DESÉ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES QUE HAN DE REGIR EL
PROGRAMA “IBI JOVE”
El Regidor Sr. Vicenç Jorba explica les bases que han de regir el programa Habitatge
Jove i que bàsicament s’han creat com una mesura més per incentivar al jovent del
poble perquè es quedi a viure a Castellolí i com a complement del programa “Habitatge
Jove”
Intervé el Regidor Sr. Josep Jorba i pregunta si s’ha realitzat una memòria econòmica i
si s’ha tingut en compte la repercussió econòmica que pugui tenir aquest programa.
El Sr. Vicenç Jorba manifesta que per l’experiència del programa Habitatge Jove no es
preveu una quantitat important de subvencions i que la repercussió econòmica serà
mínima.
El Ple per unanimitat acorda aprovar les bases següents:
PROGRAMA “IBI JOVE”
L’Ajuntament de Castellolí, amb la finalitat de facilitar l’accés a l’habitatge als joves i famílies
joves del municipi, ha creat el programa “IBI Jove”.
Aquest programa es regirà per les bases que es detallen seguidament.
1. BENEFICIARIS
Podran ser beneficiaris del programa IBI Jove, totes les persones majors d’edat, residents en el
municipi que ho sollicitin i s’ajustin a les presents bases i fins una edat màxima de 35 anys.
En general, podran acollir-se al programa:
-

parelles de dret i de fet
famílies monoparentals.
persones soles.

Els beneficiaris del programa només podran ser el(s) titular(s) de l’habitatge pel qual es demana
la subvenció.
Els beneficiaris hauran de presentar, junt amb la sollicitud de subvenció, la següent
documentació:
•

Còpia del DNI

•

Còpia del llibre de família i /o certificat d’inscripció en el registre municipal de parelles de fet,
si s’escau.

•

Certificat d’empadronament en l’adreça de l’habitatge objecte de la subvenció.

L’Ajuntament podrà requerir al(s) sollicitant(s) la documentació que cregui oportú per
comprovar l’acompliment de les condicions del programa.
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Per poder fer efectiva la subvenció caldrà presentar còpia de l’escriptura on els titulars de
l’habitatge siguin els beneficiaris de la subvenció.
En cas que l’habitatge deixi de ser propietat del/s beneficiari/s abans del termini de 5 anys des
de la concessió de subvenció, aquest/s haurà/n de retornar la subvenció atorgada.
2.-NIVELLS DE VALORACIÓ I PERCENTATGES
Las quantitats a subvencionar en cada situació es fixaran en funció dels següents nivells de
valoració i percentatges :
CRITERIS PER RESIDENCIA.
a) Residència a Castellolí de mes de 16 anys
b) Residència a Castellolí entre 16 i 8 anys
c) Residència a Castellolí entre 8 i 4 anys
d) Residència a Castellolí entre 4 i 2 anys
e) Residència a Castellolí inferior a 2 anys

25 %
20 %
15 %
10 %
5%

El temps de residència al municipi es fixarà en funció de les dades del padró d’habitants .
En la determinació del temps de residència , es computaran tots el períodes en que el(s)
sollicitant(s) hagin estat empadronats al municipi de forma continuada o discontinua .
NIVELL PER EDAT
f)
g)
h)
i)

Sollicitants fins a 25 anys
Sollicitants entre 25 i 27 anys
Sollicitants entre 27 i 30 anys
Sollicitants entre 30 i 35 anys

25
20
15
10

%
%
%
%

NIVELLS PER COMPOSICIÓ FAMILIAR
j) Famílies monoparentals , amb fills
k) Parelles de dos residents a Castellolí
l) Joves sols

25 %
20 %
10 %

NIVELLS PER TIPUS D’HABITATGE
n) Habitatge de nova construcció
o) Habitatge usat

25 %
15 %

CRITERIS D’APLICACIÓ
Els percentatges a aplicar a cada nivell seran acumulatius amb l’únic límit de la subvenció
màxima estipulada .
3.-SUBVENCIÓ MAXIMA
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La subvenció màxima que es podrà atorgar serà el 100% de l’impost de l’IBI que correspongui a
l’habitatge objecte de la tributació.
Aquesta subvenció tindrà un termini de 2 anys, des de la data de la seva concessió.
Un cop concedida , si es canvia d’habitatge i/o de parella, es recalcularan els nous nivells dels
perceptors i no es podrà tornar a sollicitar si ja s’ha gaudit de la subvenció en el seu termini
màxim, es a dir, 2 anys .
El percentatge de bonificació no variarà durant els dos anys de vigència.
4.- VIGÈNCIA DEL PROGRAMA
La vigència del programa que entrarà en vigor per l’exercici 2008 es indefinida.
L’Ajuntament podrà declarar la seva extinció si ho considera convenient o per exigències
pressupostàries, extinció que haurà de coincidir amb un any natural concret.
En cap cas, les subvencions d’aquest programa tindran caràcter retroactiu.
Castellolí, març de 2008

ONZÉ.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL PLE DE CLAUSULES ECONOMICO
ADMINISTRATIVES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA
MUNICIPAL
1. La piscina pública i el bar no és un servei assistencial ni comporta l'exercici de
potestats de coacció administrativa, casos en els quals s'exclou aquesta forma de
gestió, i per tant no hi ha inconvenient legal de cap mena perquè la corporació utilitzi la
modalitat d'arrendament, en haver-hi una certa tradició d'utilitzar-lo com a forma de
gestió indirecta per a aquest tipus de servei.
2. L'article 245 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya,
i els articles 275-281 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny, regulen la modalitat d'arrendament com a forma
de gestió indirecta de serveis públics.
3. Per poder contractar la gestió indirecta del servei de la piscina pública i el bar
mitjançant la modalitat d'arrendament cal complir els tràmits previstos en el llibre I de
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, i
emprar el procediment obert i la forma de concurs per adjudicar-lo que preveu l'article
160.1.a), tal com disposa l'article 234 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals.
4. S'ha elaborat el corresponent plec de clàusules administratives particulars i cal
tramitar-ne l'aprovació de conformitat amb l'article 49 de l'esmentada Llei 13/1995, en
relació amb l'article 268 de la Llei 8/1987.
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació, per unanimitat acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que
regulen la gestió del servei de piscina pública i de bar, de conformitat amb els articles
268 i 270 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l'article 232 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995.
Segon.- Aprovar l'expedient per contractar la gestió del servei de piscina pública i de
bar, mitjançant la modalitat indirecta d'arrendament, i obrir el procediment obert
d’adjudicació per concurs, de conformitat amb els articles 68 i 70, en relació amb el
160.1, de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions
públiques, en relació amb l'article 234 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995.
Tercer.- Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb l'article 270 de la Llei 8/1987, en relació amb l'article
232.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
DOTZÈ.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PROGRAMA
ANEM AL TEATRE 2008-2012
Atès el Protocol d’adhesió al programa “Anem al Teatre” , aprovat per la Comissió de
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 6 de març de 2008.
El ple de la Corporació, per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Protocol al programa “Anem al Teatre organitzat per la
Diputació de Barcelona i el Ajuntament per als cursos 2008-2012 i es compromet a
complir les obligacions requerides en l’esmentat document.
Segon.- Notificar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona.
TRETZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ EN RELACIÓ AL
PLA DE VIGILÀNCIA COMPLEMENTÀRIA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE L’ANY 2008

Per part de l’Alcaldia es procedeix a donar lectura del conveni collaborador en relació al
Pla de Vigilància Complementària, exercici 2008.
Es procedeix a la votació, aprovant-se per unanimitat.
CATORTZÈ.- APROVACIÓ INCIAL, SI S’ESCAU, D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DELS
CARRERS LLIBERTAT I AMISTAT

Per part del grup municipal CiU es presenta la següent proposta:
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“Per resolució de l’alcaldia de data 11 de març de 2008 es va resoldre iniciar l’expedient de
contribucions especials per al finançament de l’obra “xarxa d’enllumenat exterior dels carrers
Llibertat i Amistat del municipi de Castelloli”.
Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès informe tècnic i jurídic
respectivament.
D’acord amb l’article 15.1 de la LHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició dels
seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de la LHL
preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord
d’imposició en cada cas concret.
Per això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “xarxa
d’enllumenat exterior dels carrers Llibertat i Amistat del municipi de Castelloli”, l’establiment i
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels
immobles de l’àrea beneficiada.
Segon. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
1. El cost previst de l’obra es fixa en 48.999,82 euros i el cost suportat per l’Ajuntament en
29.999,82 euros un cop reduïdes les subvencions de l’Agència de Residus.
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris 14.701,31 euros, equivalents al 49% del
cost suportat i al 30% del cost total de l’obra. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió,
ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar
les liquidacions que siguin necessàries.
3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana.
Tercer. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti d’aplicar a la
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta en el
document annex.
Quart. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al Butlletí Oficial de la Província durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix,
durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se
en Associació Administrativa de Contribuents.
Cinquè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en el seu
defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de la corporació, ja
sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de
satisfer o les quotes assignades.
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Sisè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en un únic termini, quan
obres hagin finalitzat.

les

Setè. En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança General de
Contribucions especials vigent.
ANNEX: RELACIÓ DE CONTRIBUENTS
RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS O PERSONES BENEFICIADES PER L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA DE XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL CARRERS LLIBERTAT I AMISTAT I
QUOTES INDIVIDUALS RESULTANTS DE L’APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
Cost total de l’obra: 48.999,82 euros
Subvencions: Agència Residus: 19.000 euros
Cost suportat per l’Ajuntament : 29.999,82 euros
Quantitat a repartir entre els beneficiaris: 14.701,31 euros
Mòdul de repartiment: m.l. de façana
CONTRIBUCIONS ESPECIALS ENLLUMENAT AMISTAT /LLIBERTAT
NÚM.PARCEL.LA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTALS

ml FAÇANA
50,40
21,00
18,10
36,30
50,00
15,00
109,90
48,50
58,20
37,50
40,00
39,00
28,20
20,20
57,20
54,60
684,10

preu ml
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49
21,49

TOTAL %
1.083,10
451,29
388,97
780,09
1.074,50
322,35
2.361,75
1.042,27
1.250,72
805,88
859,60
838,11
606,02
434,10
1.229,23
1.173,35
14.701,31

Es procedeix a la votació aprovant-se la proposta per unanimitat.
El Sr. Josep Jorba fa una reclamació d’aquesta votació, i manifesta que es torna a
entrar en un problema d’incompatibilitats manifestes i demana que es repeteixi la
votació en la que es retiri el regidor Xavier Brugués per ser veí afectat per l’obra o
s’esmeni d’alguna manera, a criteri de l’alcalde.
El Sr. Alcalde manifesta que no te clar que en un expedient de contribucions especials
d’un carrer, es pugui aplicar la incompatibilitat perquè un regidor sigui veí del mateix.
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Si es tractés de donar una subvenció o una expropiació, sí proposaria la retirada, però
en aquest cas concret creu que no i per tant no repetiria la votació. En qualsevol cas
l’Alcalde vol fer contar que sigui quina sigui la postura del regidor qüestionat, no
acceptarà com antecedents aquesta decisió en altres situacions.
La secretària informa que es un tema que no està massa clar, que s’hauria d’anar amb
un contenciós per saber la postura del jutge, perquè existeixen sentències que es
manifesten a favor i d’altres en contra.
L’alcalde, a petició del grup ApC, dona llibertat de vot al Regidor Sr. Xavier Brugués.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que no votarà per ser interessat directe en l’expedient
de contribucions.
Es torna a repetir la votació, aprovant-se l’acord amb sis vots a favor, tres del grup municipal
CiU i tres del grup municipal ApC.
QUINZÈ.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OBRA XARXA D’ENLLUMENAT EXTERIOR
DELS CARRERS LLIBERTAT I AMISTAT

1. Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 12 de febrer de 2008, es va
convocar la licitació per contractar l'obra xarxa d’enllumenat exterior dels c/ Llibertat i
Amistat mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser anunciada en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 49, de 26 de febrer de 2008 i en el Diari Oficial de la
Generalitat núm. 5077, de 25 de febrer de 2008.
2. La Mesa de contractació, en la sessió del dia 1 d’abril de 2008 va acordar proposar
l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa ELM SL

D'acord amb el que disposen l'article 88 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny, la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre, el Ple municipal, PER UNANIMITAT acorda:
1. Adjudicar el concurs convocat per a l'execució de l'obra titulada xarxa d’enllumenat
exterior dels c/ Llibertat i Amistat, a l'empresa ELM SL, pel preu de TRENTA-VUIT MIL
TRES CENTS VUITANTA-NOU (38.389,00) amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les
propostes tècniques presentades pel contractista.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà
de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada
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en MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC AMB CINQUANTA-SIS euros (1.535,56 euros), i
advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 511.623.00 del pressupost de
l'exercici 2008
4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
5. Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa
adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
6. Designar com a director facultatiu de l'obra la senyora Roser Vilanova Muset, amb
títol professional d’arquitecte, núm. de col.legiat:
7. Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius
els acords precedents.
SETZÈ.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde informa als membres del Ple que el gual de Can Soterons ja està arranjat. També
informa que les obres de portada d’aigües d’ATLL estan parades perquè el Ministeri de Foment
no dona permís per passar la canonada per la zona de domini públic de la carretera, tram
Castellolí-Ca n’Alzina. Es va demanar permís a la Generalitat perquè la cessió d’aquest tram de
carretera va sortir publicada al DOCG i crèiem que ja es feien càrrec ells, però no va ser així.
Les opcions són passar la canonada a tres metres de la carretera que comporta fer un expedient
expropiatori de les finques implicades. S’està negociant i estudiant per veure que es pot fer.
El Sr. Josep Jorba ofereix la collaboració del seu grup per qualsevol cosa que es necessiti.
L’Alcalde informa que la piscina municipal s’omplirà amb l’aigua que es va servir per fer les
proves d’estanqueitat del dipòsit de Can Parera i que l’aigua que hi ha a la piscina s’oferirà als
particulars que la necessitin per regar horts, etc i s’ompliran els dipòsits de l’ADF.
El Sr. Josep Jorba manifesta que s’ha ofert a la Federació d’ADFS un camió de 12.000 litres que
es propietat de la Federació del Penades i pot ser es podrà fer servir per això.
El Sr. Josep Jorba pregunta que s’està fent per complir el Decret de Sequera.
El Sr. Vicenç Jorba manifesta que es va fer un ban per la població, i que s’està a l’expectativa de
com van les pluges per aplicar pas a pas el Decret.
El Sr. Josep Jorba pregunta l’estat de la llicència ambiental del circuit de pockets bikes dins del
Parcmotor i el compliment de les mesures correctores.
El Sr. Alcalde informa que la llicència ambiental està demanada i en tràmit i que actualment
tenen un permís provisional de 6 mesos, d’acord amb el Reglament de Policia i Espectacles. Part
de les mesures correctores van vinculades amb la realització de l’obra complerta, s’ha demanat
un calendari a Parcmotor per saber les previsions en la realització de les mesures correctores.
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El Sr. Josep Centellas manifesta que l’execució de l’obra de canalització de gas estava prevista
per una durada de 10 setmanes i aquest termini ha passat amb escreix, vol saber perquè i si
s’ha pres alguna mesura amb l’empresa adjudicatària perquè l’acabament de l’obra s’acceleri.
També diu que el projecte parla de la reposició del paviment en les rases que s’han fet amb el
mateix material que hi havia i actualment s’està fent amb formigó.
L’Alcalde respon que les obres estaran acabades per la festa major. En relació al tancament de
les rases l’empresa proposava el tancament amb asfalt però els serveis tècnics van estimar que
era millor amb formigó justament perquè es més rígid, per protegir el gas i es més fàcil
d’adaptar el perfil amb les voreres existents.
La Sra. Montserrat Costa informa que a la “Vinya del Patxonet” Emcofa a deixat la zona molt
bruta, també Ciutat Àgora darrera del bloc de pisos davant de cal Carnisser, crec que s’hauria
de fer un requeriment a les empreses perquè netegessin la zona. També sota el pont hi ha molt
tolls d’aigua i l’accés es fa molt difícil.
El Sr. Jesús Brugués manifesta que no dona l’obra per acabada i que hauran de deixar en bones
condicions aquest accés.
La Sra. Montserrat Costa demana explicacions en relació a la dinamitzadora cultural que ve unes
hores i si complementa la tasca amb la dinamitzadora que hi ha a l’ajuntament.
El Sr. Joel Jorba informa que a través de la Diputació es va oferir un servei de dinamitzadora
compartida, que inclou 4 municipis amb una durada de 4 anys, el primer any és gratuït i els
posteriors anirà variant en funcions de les subvencions que es puguin rebre, la tasca més
específica que te és la de dinamitzar a la gent gran i que sí es complementa amb la tasca de la
dinamitzadora de l’Ajuntament.
La Sra. Montserrat Costa diu que ha través de l’informatiu han tingut coneixement que el dia 1
de maig s’inaugura la Brillante, que com a grup no en tenen coneixemnt.
L’Alcalde aclareix que es un anunci particular i que el dia 1 s’inaugura la cafeteria de la Brillante
per part del concessionari. La Sala la Brillante s’inaugurarà per la festa major de maig.

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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