NÚM 03/15
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 31 DE MARÇ DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el trenta-u de març de 2015, 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 en funcions Sr. Sergi Vila Martínez i amb l’assistència dels
Regidors, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. F. Xavier Brugués Brugués, Sra. Montserrat
Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons, 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. 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.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, EL DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 26 DE MARÇ
DE 2015, INTERPOSANT RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26 DE MARÇ DE 2015:
El Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, el 9 de març de 2015, ha dictat la
Sentència núm. 79/2015, que estima el recurs ordinari núm. 412/2013, interposat per les
societats mercantils Alemany Agents Comercials, SL i Eje Lateral, SL, contra l’acord del Ple de
l’Ajuntament de Castellolí de data 16 de juliol de 2013, en virtut del qual es procedí a retornar
als recurrents la quantia de 20.427,14 €, enfront la de 139.935,44 € que els actors reclamaven i
que foren abonats pels actors en aplicació de diversos convenis urbanístics; tot declarant la
nul·litat de l’esmentat acte i l’obligació de l’Ajuntament de retornar als recurrents la quantia de
119.688,03 €, més els interessos legals corresponents, calculats des de la data en què es fa
efectuar el dipòsit fins al seu complert pagament, i condemnant a la demandada al pagament de
500 € en concepte de costes processals.
En concret, la Sentència resol que:
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La Sentència és desfavorable, doncs, als interessos municipals i es considera convenient
interposar recurs d’apel·lació.
Vist l’article 81 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i essent que la Sentència d’instància és impugnable en apel·lació en un termini
de 15 dies d’ençà la seva notificació,
Per tot l’exposat
RESOLC
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 79/2015 del Jutjat ContenciósAdministratiu núm. 2 de Barcelona, dictada en data 9 de març de 2015, per la qual estima el
recurs ordinari núm. 412/2013, interposat per les societats mercantils Alemany Agents
Comercials, SL i Eje Lateral, SL, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellolí de data 16
de juliol de 2013.
Segon.- Procedir a efectuar el dipòsit de la quantia de 50€ al compte de consignacions del
Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 2 de Barcelona, per tal de poder procedir a la interposició
del recurs d’apel·lació de referència.
Tercer.- CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador dels
Tribunals Sr. Jaume Guillem Rodríguez.
Quart.- Designar als lletrats senyor Francesc Ortiz Amat, i Antoni Fajardo Graupera, amb
facultats de substitució, advocats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona perquè
assumeixin la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
Cinquè.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària que es celebri.

Intervé el Sr. Xavier Brugués i manifesta que en el seu dia ja va fer l’advertiment de
que això podia passar i l’equip de govern va estimar convenient continuar. El seu vot
serà d’abstenció per tractar-se d’un tema econòmic.
Intervé el Sr. Josep Centellas i manifesta que el seu vot serà afirmatiu atesos els
informes tècnics dels diferents departaments i les recomanacions dels advocats.
Es procedeix a la votació ratificant-ne el decret amb tres vots a favor dels grups
municipals ApC i PUC i tres abstencions dels grup municipal CiU.
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES D’URBANITZACIÓ DE VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ – CA
N’ALZINA –TRAM CARRETERA
Atès que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el projecte d’obres de Urbanització de
vorera de connexió Castellolí-Ca n’Alzina (tram carretera), el qual forma part del
programa VIURE AL POBLE.
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Vistes les característiques de l’ obra es considera com procediment més adequat el
procediment

obert,

oferta

econòmicament

més

avantatjosa

diversos

criteris

d’adjudicació.

Atès que amb data 17 de març de 2015 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.

Atès que amb data 19 de març de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.

Atès que amb data 19 de març de 2015, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.

Atès que existeix consignació pressupostaria per atendre al pagament del contracte
d’execució de l’obra d’adequació a la partida 1532 619.01 del pressupost municipal
vigent.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en
l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

El Ple amb quatre vots a favor dels grups municipal CiU i PUC i dos abstencions del
grup municipal ApC acorda:

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra
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consistent

en la urbanització de vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina (tram

carretera ), convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres consistent

en la urbanització de vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina

(tram carretera ) per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari oficial
de la Generalitat

i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el

termini de vint-i-sis dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin
pertinents.
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s’ hagi de celebrar per
a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
Intervé el Sr. Josep Jorba i manifesta que entén que no s’han produït al·legacions a
l’aprovació inicial del projecte i per tant s’entén definitivament aprovat.
També vol deixar constància que es el final del programa Viure al Poble i que aquest
municipi, amb la col·laboració de tots i amb el govern al davant, ha pogut fer que es
portés a terme aquest programa. Considera que l’equip de govern ho ha fet bastant bé
atenent les restriccions econòmiques del moment i que ha actuat amb valentia, perquè
tal i com s’havia manifestat en algun moment, era complicat fer quadrar el números.
El Sr. Sergi Vila agraeix les paraules del sr. Jorba i agraeix als membres del Ple el
suport donat perquè evidentment amb dos persones de l’equip de govern no s’hagués
pogut tirar endavant.
El Sr.Centellas manifesta que el seu vot serà d’abstenció però que si perillés l’aprovació
del punt votarien afirmativament.
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES DE REFORMA D’EDIFICI PER OFICINA DE TURISME
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Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 29 de gener de 2015 el projecte
d’obres d’execució de reforma d’edifici per a oficina de turisme, el qual forma part del
programa VIURE AL POBLE.

Vistes les característiques de l’ obra es considera com procediment més adequat el
procediment

obert,

oferta

econòmicament

més

avantatjosa

diversos

criteris

d’adjudicació.

Atès que amb data 23 de març de 2015 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.

Atès que amb data 24 de març de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.

Atès que amb data 26 de març de 2015, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.

Atès que existeix consignació pressupostaria per atendre al pagament del contracte
d’execució de l’obra d’adequació a la partida 432 619.00 del pressupost municipal
vigent.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en
l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

El Ple amb quatre vots a favor dels grups municipal CiU i PUC i dos abstencions del
grup municipal ApC acorda:
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PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra
consistent en la reforma d’edifici per a oficina de turisme .

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres consistent en reforma d’edifici per a oficina de turisme per procediment obert,
oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari oficial
de la Generalitat

i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el

termini de vint-i-sis dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin
pertinents.
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s’ hagi de celebrar per
a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
QUART.- ANUL·LACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE PLE DE DATA 16
D’OCTUBRE
DE
2014
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
D’OBRES
D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER LLIBERTAT
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 16 d’octubre de 2014, va adjudicar el contracte
d’obres públiques d’urbanització d’un tram del carrer Llibertat del terme municipal de
Castellolí a l’empresa Construccions Icart SA, per import de 39.800,00€ (trenta-nou mil
vuit-cents euros), més l’IVA .
En data 22 de juliol de 2014, l’empresa adjudicatària va dipositar la fiança definitiva
corresponent a l’obra esmentada per import de 1.990,00€.
Posteriorment, en data 24 de febrer de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona ha dictat 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”.
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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’adjudicació del contracte
d’obres al que s’ha fet esment.
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’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.
Segon.- Retornar la garantia dipositada en el seu dia per l’empresa

“Construccions

Icart, S.A.” per import de 1.990,00 €.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat, als efectes jurídics oportuns.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i trenta-cinc minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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