AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

NÚM 08/16
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 22 DE DESEMBRE DE 2016
A les 20:15 hores del dia 22 de desembre de 2016, es reuneixen al Saló de Sessions de
la Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió segons el
següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar les dates de les sessions plenàries any 2017
2.- Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de. 2015
3.- Aprovar la moció de suport als usuaris de la Hispano Igualadina- Monbus per un
servei públic de qualitat
4.- Adhesió al contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica
destinat a les entitats locals de Catalunya.
5.- Aprovació, si s‘escau, de la modificació de crèdit 2/2016.
6.- Aprovació, si s’escau, del Pla Local de joventut 2017-2021
7.- Aprovació de la urgència per incloure el punt següent a l’ordre del dia
8.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de recuperació i consolidació del Castell de
Castellolí
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PRIMER.- APROVAR LES DATES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANY 2017
A la vista del que disposa l’art. 94 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, així com l’art. 38 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals, el Ple per
unanimitat acorda:
Determinar les dates de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament que seran les
següents per a l’any 2017 : 12 de gener, 6 d’abril, 13 de juliol i 19 d’octubre, a les vint
hores.
En cas de coincidència amb el Plens del Consell Comarcal, s’intentarà canviar la data.

SEGON.APROVAR
EL
COMPTE
GENERAL
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015

D’AQUEST

AJUNTAMENT

Donada la necessitat de procedir a l’aprovació del Compte General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2015.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2015,
juntament amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que en sessió celebrada per aquesta Comissió Especial de Comptes el passat 20
d’octubre de 2016, es va procedir, entre d’altres, per tres vots a favor i una abstenció,
al dictamen favorable del Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a
l’exercici de 2015 i que el tràmit d’informació pública es va substanciar mitjançant la
publicació del corresponent anunci al BOP de Barcelona, de 31 d’octubre de 2016 i que
durant el termini de quinze dies i vuit més no s’han rebut al·legacions.

Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, RBRL i 208 i següents
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret
legislatiu 2/2004 de 5 de març.

El Ple per unanimitat acorda:
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1. Aprovar el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2015,
juntament amb tots els seus antecedents i documentació que obren a l’expedient.

2. Enviar còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes.

3. Habilitar a l’Alcalde per la realització de qualsevol gestió i signatura de qualsevol
document necessaris per al desplegament i execució d’aquest acord.

TERCER.- APROVAR LA MOCIÓ DE SUPORT ALS USUARIS DE LA HISPANO
IGUALADINA- MONBUS PER UN SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT
El servei públic de transport de viatgers Igualada-Barcelona és una de les línia
d’autobús més concorreguda d’arreu del territori català, amb prop d’un milió
d’usuaris l’any. La gran majoria ciutadans de la comarca de l'Anoia en fan ús, una
comarca amb un alt dèficit de transport públic, tant pel que fa a infraestructures,
com pel que fa als horaris i a la qualitat del servei.
El proveïment d’aquest servei públic recau en l’empresa gallega MONBUS, que va
adquirir la HISPANO IGUALADINA a finals de l’any 2008.
Aquesta línia ha estat històricament protagonista d’innumerables problemes i
molèsties pels ciutadans que en són usuaris, i molt especialment després que
MONBUS se’n fes càrrec.
Segons les dades recollides per l’aplicació ciutadana #HISPANOFAIL, des del 31 de
maig del 2012 fins a data d’avui, el servei Igualada-Barcelona (i viceversa) ha
acumulat un total de 2259 queixes per falta de places, retards, passatgers drets o
l’absència del servei previst. Més enllà d’aquest volum desmesurat de queixes i
denúncies, els usuaris són testimonis quotidians d’un cúmul de despropòsits de tot
tipus provocats i motivats per la deixadesa de la mateixa empresa i que afecten
directament a la qualitat del servei prestat des de fa 7 anys, de manera
ininterrompuda i constant. Des del juny de l’any 2012 s’han incendiat 4 busos, 3
d’ells mentre estaven prestant el servei ordinari amb passatgers a bord, a causa de
la falta del manteniment tècnic corresponent. Alhora, cada setmana s’avaria de
mitjana i com a mínim un autobús en circulació.
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Aquests problemes endèmics i que cap administració pública ha solucionat de
manera eficient provoca un perjudici evident vers els usuaris i treballadors d’aquesta
línia de transport públic.
Paral·lelament a aquests fets constatats, el passat 2014 els treballadors de
MONBUS, a través dels sindicats CCOO i UGT, van denunciar públicament
mitjançant una carta a la Direcció General de Transports de la Generalitat de
Catalunya, “pràctiques il·legals” de l’empresa que “posen en perill” la seguretat dels
viatgers, alertant de “l’insuficient manteniment tècnic dels vehicles” i els “repetits
incompliments dels serveis”, així com asseguraven patir sistemàticament “la
manca de sensibilitat de la direcció de l'empresa envers qüestions molt importants
que posen en risc la seguretat del servei i dels usuaris”.
Lluny de solucionar aquests greuges evidents, l’empresa MONBUS recentment ha
eliminat de manera unilateral diversos serveis que li pertoquen contractualment,
sense previ avís als usuaris ni a l’administració.
En diverses ocasions el ple de l’Ajuntament d’Igualada ha sol·licitat al Departament
de Territori i Sostenibilitat el lliurament del Contracte-empresa entre la Hispano
Igualadina-Monbus i la Generalitat de Catalunya als grups municipals del consistori
per tal de poder vetllar pel bon servei de transport. Malgrat aquesta petició, el
Departament ha omès aquesta demanda.
Paral·lelament, també el ple del consistori igualadí ha demanat al Departament de
Territori de la Generalitat un informe on es contempli el rescat de la concessió de la
Hispano Igualadina-Monbus, petició també obviada per part de l’administració.
Per tant, atès
· Que des de fa 7 anys els problemes i greuges que provoca l’empresa MONBUS
als usuaris d’aquest servei en forma d’incompliments d’horaris, de proveïment de
serveis, de capacitat, d’eficiència, de qualitat i de condicions dignes no han fet més
que perpetuar-se i agreujar-se.
· Que els vehicles amb els quals MONBUS opera per proveir el servei de transport
públic de viatgers en la línia Igualada-Barcelona (i viceversa) presenten evidències
latents d’un pèssim estat tècnic.
· Que els vehicles amb els quals MONBUS opera per proveir el servei de transport
públic de viatgers presenten mostres evidents d’inseguretat i perillositat pels usuaris
tal i com asseguren els seus propis treballadors i conductors de manera oficial.

238

AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

· Que el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Secretari General de
Transports no ha facilitat la documentació contractual entre MONBUS i la
Generalitat de Catalunya que se li requeria.
· Que el Departament de Territori i Sostenibilitat no ha realitzat, tal i com s’instava
de manera acordada en el ple de l’Ajuntament d’Igualada, un informe jurídic que
contempli el rescat de la concessió d'Hispano Igualadina-Monbus per cobrir el
corredor Igualada-Barcelona
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Castellolí per unanimitat acorda:
1. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat que elabori, en el termini
de dos mesos, un informe jurídic i econòmic sobre com procedir al rescat de la
concessió de la HISPANO IGUALADINA-MONBUS per cobrir el corredor
Igualada-Barcelona de la forma menys costosa possible per l’Administració, i el
lliuri a l’ajuntament de Castellolí.
2. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat que lliuri una còpia del
contracte- empresa, es a dir, tota la documentació contractual que regula la
prestació del servei
de la Generalitat amb la HISPANO IGUALADINA-MONBUS a tots els grups
municipals del consistori per tal de poder fer un seguiment exhaustiu dels
incompliments de l’empresa, esperant l’execució del rescat de la concessió.
3. Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat que faci de manera
immediata una inspecció tècnica de tota la flota de vehicles de la HISPANO
IGUALADINA-MONBUS i que prengui les mesures pertinents per tal
d’inhabilitar vehicles aquells que puguin suposar un perill per la seguretat dels
usuaris.
4. Instar a l’Ajuntament d’Igualada que estableixi un mecanisme de comunicació
amb l’Ajuntament de Castellolí per a mantenir-lo informat sobre els passos i
l’evolució de les pròpies demandes expressades en aquesta moció.
5. Expressar el nostre suport als treballadors afectats pel xantatge de l'empresa i
que es veuen obligats a dur a terme pràctiques il·legals així com els que han
estat acomiadats per negar-se a practicar-ho.
6. Expressar el nostre suport als usuaris de la HISPANO IGUALADINA-MONBUS
així com prendre el compromís amb tots ells per tal de treballar activament
per solucionar el problema.
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QUART- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA.
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de
data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”:
Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas
Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i
6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el
contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord
amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i
a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que
deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat
a l’apartat anterior.
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Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny
publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de
(Exp. 2015.05).

tècniques
de 2016 i
marc pel
Catalunya

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa
concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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 concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, el Ple per unanimitat acorda
Primer.- Que el municipi de CASTELLOLÍ s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05
D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals
de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener
de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions
econòmiques especificades per lots i tarifes:
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Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Preu
Adjudicat
€/MWh
112,158

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT10

2.1DHSP1

150,298

Sublot BT11

2.1DHSP2

79,398

Sublot BT12

2.1DHSP3

64,898

Sublot BT13

3.0AP1

97,098

Sublot BT14

3.0AP2

83,098

Sublot BT15

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió:

Tarifa/període

Preu
Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
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Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A

38,043426

Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
44,444710

2.1
44,444710
DHA
2.1
44,444710
DHS
3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555
Alta
tensió
Tarifa

€/kW i any
Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,33417814,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014,
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.

CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple per
unanimitat acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la
quantitat que s’expressa:
Programa
161

Econòmic
21002

172X

22101

338

22615

342

21203

Descripció
CONSERVACIO
XARXA AIGUA
SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
FESTES POPULARS
NADAL
MANTENIMENT
PISICINA
MUNICIPAL

Inicial
12000

TOTAL

Augment
11000

Definitiu
23000

8960

3240

12200

4000

5000

9000

7942

4641,60

12583,60

23881,60

Despeses a finançar amb nous ingressos:

Aplic
ació
7500
0
7500
9

Descripció
SUBVENCIO
GENERALITAT
PUOSC
SUBVENCIÓ
GENERALITAT -ACA

Inicial

Augment

0

20641,60

9146,45

3240,00

Definitiu
20641,60

12386,45

Descripció
SUBV. PUOSC
MANTENIMENT 2016
SUBV. GENERALITAT
ACA

23.881,60

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 Província 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.
SISÈ.- APROVACIÓ, S IS’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021
Atès que l’Ajuntament de Castellolí vol fer un front comú amb els joves per superar els
nous reptes que es presenten, establint unes polítiques de joventut coherents i
efectives, que responguin a les seves necessitats i potenciïn les seves virtuts.
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Ates que amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia s’ha redactat el Pla Local
de Joventut, el qual pretén ser una guia de referència per millorar la qualitat de vida
dels nostres joves.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2017-2021.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
SETÈ.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA PER INCLOURE EL PUNT SEGÜENT A
L’ORDRE DEL DIA
Ates que s’ha redactat el projecte executiu de recuperació i consolidació del Castell de
Castellolí, Fase 1, subvencionat per la Diputació de Barcelona es demana la
incorporació del punt a l’ordre del dia,
Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

VUITÈ.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ I
CONSOLIDACIÓ DEL CASTELL DE CASTELLOLÍ
Redactat el projecte executiu de recuperació i consolidació del Castell de Castellolí,
Fase 1,
El Ple per unanimitat acorda:
1.- Aprovar inicialment el projecte executiu de recuperació i consolidació del Castell de
Castellolí, Fase 1, redactat per l’arquitecte Joan Subirana Vila, i que ascendeix a un
pressupost total de 41.944,89 € més l’IVA corresponent
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2.- Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb publicació al Butlletí oficial de
la Província, al tauler d'anuncis i a la web municipal, per tal que, en el termini de 30
dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin
formular les al·legacions pertinents. En cas que no es produeixin al·legacions es
considerarà definitivament aprovat.

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