ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que es va efectuar.
Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
Identificació de la sessió
Número expedient
Caràcter:
Convocatòria:
Data:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Lloc:

1032-1476/2019 (12)
Ordinària
Decret d’alcaldia núm.
26/11/2019
19:00h

de 2019

Sala de sessions de l’ajuntament, La Crivellera

Assistents


Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa-presidenta

Regidors/res:











Jordi Migallón Sandoval, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Josep Maria Bayarri Lorente, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés (PSC-CP)
Jonay Reguera Rentero, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Marina Rey Milan, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSCCP)
Oscar Madera i Alias, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
Mario Baldú Pizarro, del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM)
Maria Mercè Lej i Ximenez, grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERCAM)
Jaume Carol Roldan, del grup municipal Junts per Olivella (JUNTS)
Miguel Morales Oya del grup municipal d’Independents per Olivella (IXO)
Maria Asunción Alesso López, del grup municipal Ciudadanos, partido de la ciudadanía (C,s)

Secretari - interventor:
Ignacio Aragonés Seijo
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Tot seguit es tracten els assumptes continguts a l’ordre del dia quedant de la següent manera:
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta del ple extraordinari de data 22 d’octubre de 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Informacions de l’Alcaldia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DICTÀMENS
3. Adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de desenvolupament local a
l’empresa ENDESA ENERGIA S.L.U. (exp. 1424-1430/2019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....
4. Calendari de les sessions de les Juntes de Govern Local per a l’any 2020. (exp. 1046-1435/2019). . . . .
5. Projecte d’obres d’enderroc del dipòsit Ramírez al terme municipal d’Olivella. (exp. 2378-1237/2019)
6. Projecte d’obres d’enderroc del dipòsit d’abastament d’aigua potable Rocallisa Vell. (exp. 2378-1236/2019)
7. Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola El Morsell i a
l’edifici de la Crivellera. (exp. 2461-1273/2019)
8. Donar compte de l’aprovació per la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2019 del Pla director de
la xarxa d’aigua potable del municipi d’Olivella, redactat per SOMENGINY S.L. (exp. 2487-1240/2019).
9. Increment retribucions bàsiques i complement específic del personal al servei de la Corporació per a l’any
2019. (documentació pendent).
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

10. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa . . . . . . .
11. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple
12. Precs i preguntes.
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-1Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Acta del ple extraordinari de data 22 d’octubre de 2019
Atès que ha estat redactada l’acta del Ple extraordinari celebrat en data 22 d’octubre de 2019, d'acord amb allò
que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
ACORD,
PRIMER. APROVAR l'acta del Ple en la seva sessió extraordinària de data 22 d’octubre de 2019.
-2Informacions d’Alcaldia

DICTÀMENS
-3Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient
Expedient núm.:
1424-1430/2019
Assumpte:
ADHESIO AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINITRAMENT
D’ENERGIA ELECTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL
CONSORCI CATALA PEL DESENVOLUPAMENT A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA S.A.U. (EXP. 2015.05.d01)
Interessat/da:
ENDESA ENERGIA S.A.U.
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS
Òrgan competent:
Antecedents

Ple

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
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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.
4. En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de
desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en
qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm.
2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5. En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període
de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
6. En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, en virtut
de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar
des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
7. En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, s’aprovà l’inici
d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA ENERGÍA SAU,
comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del contracte derivat
de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la
finalització del procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
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8. A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva del CCDL acordà
l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm.
2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la licitació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs
corresponents.
9. En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del CCDL per a la
celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10. En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del contracte derivat D02 de
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11. La Junta de Govern Local de 28 de febrer de 2017 va aprovar l’adhesió al contracte derivat 2015.05-D01
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA S.A.U. (Exp. 2015.05).
12. La Junta de Govern Local de 23 de gener de 2018 va aprovar l’adhesió a la pròrroga del contracte derivat
2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local per un termini de dotze mesos.
Fonaments de Dret
1. Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió
Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05).
2. 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. 2015.05
D01).
3. 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.
4. 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.
ACORD
PRIMER. Que l’Ajuntament d’Olivella s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada
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inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per
nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot BT1

2.0A

129,275

Sublot BT2

2.0DHAP1

153,682

Sublot BT3

2.0DHAP2

74,015

Sublot BT4

2.0DHSP1

152,397

Sublot BT5

2.0DHSP2

81,426

Sublot BT6

2.0DHSP3

69,899

Sublot BT7

2.1A

145,415

Sublot BT8

2.1DHAP1

167,407

Sublot BT9

2.1DHAP2

89,37

Sublot BT10

2.1DHSP1

167,865

Sublot BT11

2.1DHSP2

97,008

Sublot BT12

2.1DHSP3

82,541

Sublot BT13

3.0AP1

114,198

Sublot BT14

3.0AP2

100,212

Sublot BT15

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815
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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 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió €/kW i any
Tarifa

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 14,334178 14,334178 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. Comprometre la despesa per a l’exercici 2020.

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 donantli els efectes de publicitat que siguin preceptius.
QUART. Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-notum al NIF
G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231,
6a planta, 08007 Barcelona).»
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-4Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient

Expedient núm.: 1046-1435/2019
Assumpte:
CALENDARI SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL PER L’ANY 2020
Òrgan competent: Ple
Fonaments de dret
1. L’article 99.1 del 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 disposa que «La comissió de govern, per a exercir les seves competències
resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel ple de la corporació, i sessions
extraordinàries quan el president ho decideix».
2. Els articles 112.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu «En defecto de previsión expresa
en el Reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días
como mínimo».
3. El Decret d’Alcaldia DEC-000128-2019, de 21 de juny de 2019 va establir la creació de la Junta de Govern
així com la composició i funcions delegades.
ACORD:
PRIMER.- ESTABLIR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc a la Casa de la Vila o
lloc habilitat a tal efecte, els dimarts a les 18 hores.
SEGON.- APROVAR el calendari de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local per a l’any 2020, amb la
determinació de les dates dels actes preparatoris:

ENTREGA
PROPOSTES
D’ACORD (termini
màxim: 12h a la
Secretaria)
08/01/2020
15/01/2020
29/01/2020
12/02/2020
26/02/2020
11/03/2020

CONVOCATÒRIA
JGL

JUNTA GOVERN
LOCAL

09/01/2020
16/01/2020
30/01/2020
13/02/2020
27/02/2020
12/03/2020

14/01/2020
21/01/2020
04/02/2020
18/02/2020
03/03/2020
17/03/2020

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 8 de 26

01/04/2020
15/04/2020
29/04/2020
13/05/2020
27/05/2020
10/06/2020
23/06/2020
01/07/2020
15/07/2020
02/09/2020
16/09/2020
30/09/2020
14/10/2020
28/10/2020
11/11/2020
25/11/2020
09/12/2020
23/12/2020

02/04/2020
16/04/2020
30/04/2020
14/05/2020
28/05/2020
11/06/2020
25/06/2020
02/07/2020
16/07/2020
03/09/2020
17/09/2020
01/10/2020
15/10/2020
29/10/2020
12/11/2020
26/11/2020
10/12/2020
24/12/2020

07/04/2020
21/04/2020
05/05/2020
19/05/2020
02/06/2020
16/06/2020
30/06/2020
07/07/2020
21/07/2020
08/09/2020
22/09/2020
06/10/2020
20/10/2020
03/11/2020
17/11/2020
01/12/2020
15/12/2020
29/12/2020

-5Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 2378-1237/2019
Assumpte:
PROJECTE ENDERROC DIPÒSIT RAMÍREZ
Interessat/da:
SOMENGINY, SL
Òrgan competent: Ple
Antecedents
1. El dipòsit Ramírez està situat a l’alçada del número 1 del carrer del Cometa de la urbanització Les Colines, a
la cota 197 m. Disposa d’una rampa d’accés des del carrer indicat però en tan mal estat que resulta complicat
i perillós arribar-hi amb vehicle. També queden restes d’una escala de formigó per descendir des del carrer
Cometa però està molt deteriorada.
2. L’estat de les instal·lacions actuals projecten una imatge de deteriorament i degradació progressiva per les
males condicions de l’estructura en un indret força visible per localitzar-se en un entorn elevat que es pot
observar des de diferents indrets. L’actuació d’enderroc té interès públic, atès que suposa eliminar un
equipament en mal estat que ha quedat fora d’ús.
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2. En Junta de govern local de data 11 de desembre de 2018, es va aprovar l’adjudicació de la contractació de
la redacció del Pla Director d’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella a l’empresa Somenginy.
3. Les millores que es van proposar als licitadors van consistir en la redacció, sense cost addicional per a
l’Ajuntament, dels projectes executius de la demolició d’alguns dels dipòsits d’aigua potable que no s’utilitzen
de la xarxa d’aigua potable d’Olivella, entre ells el dipòsit Ramírez.
4. En data 30 de setembre de 2019, l’empresa Somenginy, va fer entrada del projecte d’enderroc del dipòsit
Ramírez.
Fonaments de dret
1. En data 8 d’octubre de 2019 José Sánchez Puga, actuant com a enginyer tècnic municipal d’aquest
Ajuntament, emet informe el qual es transcriu a continuació:
«INFORME ENGINYER TÈCNIC
Revisada la documentació existent, detectades les necessitats i valorades les opcions per satisfer les
necessitats municipals, en els aspectes que són de competència municipal, i en especial, la pròpia de
l’enginyer municipal, s’assenyalen les següents consideracions:
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Aprovació inicial i exposició pública del Projecte d’enderroc del
municipal d’Olivella.

Dipòsit Ramírez al terme

Expedient:
06.05.01.2378.1237.2019
Tipus projecte: Obres
Objecte
S’emet el present informe amb l’objectiu de proposar a l’Ajuntament d’Olivella, l’aprovació inicial del
projecte presentat i realitzar la informació pública, per reduir els terminis i facilitar les següents
tramitacions que calgui realitzar per la seva execució, si s’escau.

Antecedents
Primer.- El dipòsit Ramírez està situat a l’alçada del número 1 del carrer del Cometa de la urbanització
Les Colines, a la cota 197 m. Disposa d’una rampa d’accés des del carrer indicat però en tan mal estat
que resulta complicat i perillós arribar-hi amb vehicle. També queden restes d’una escala de formigó
per descendir des del carrer Cometa però està molt deteriorada.
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Segon.- L’àmbit d’ocupació correspon a una parcel·la forestal envoltada de vegetació. L’accés és lliure
perquè el recinte no disposa de cap tancament. El dipòsit és de planta circular, construït amb formigó
in situ, amb sostre pla i té una capacitat de 1.000 m3. Les instal·lacions actuals presenten molt mal
estat el que justifica que s’hagin deixat d’utilitzar:
• Els elements mecànics presenten oxidació.
 La coberta té les bigues interiors deteriorades i fan que no sigui possible realitzar treballs a
l’interior del dipòsit, ni a la coberta. Hi ha risc de col·lapse de l’estructura.
 Els elements estructurals laterals, presenten esquerdes que provocaven fuites d’aigua del
dipòsit. Els elements estructurals laterals, presenten pèrdues de la capa de formigó externa,
que deixen vista l’armadura. Això pot provocar una debilitació de les parets i redueix
l’esperança de vida de la instal·lació.
• Les ventilacions estan trencades per vandalisme.
Tercer.- El dipòsit Ramírez formava part del sector hidràulic Les Colines-Mas Milà.
Quart.- En data 18 de gener de 2017, l’empresa SOREA presenta l’informe de la inspecció tècnica de
seguretat, que prohibeix l’entrada a l’interior del dipòsit i accedir a la seva coberta per temes de
seguretat.
Quint.- Al mes d’abril de 20218, s’instal.la una reguladora de pressió, que evita la utilització del dipòsit
Ramírez per temes de seguretat. Amb aquesta reguladora donem abastament d’aigua des de la
canonada provinent del dipòsit principal a la part baixa de Les Colines, sense passar per el dipòsit
Ramírez.
Marc normatiu
Primer.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Segon.- Real Decret 140/2003, de 7 al febrer, establint els criteris de salut de la qualitat d'aigua per al
consum humà.
Tercer.- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret
2177/2004.
Quart.- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
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Cinquè.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Conclusions
Primera.- El projecte rebut s’ajusta a les necessitats municipals i a les condicions del contracte
adjudicat, i descriu les obres necessàries per resoldre els problemes existents de seguretat.
Segona.- L’execució de les obres descrites al projecte, evitarà el risc per als bens i les persones, que
es poden veure afectades en cas de col·lapse de l’estructura.
Tercera.- L’article 37 i següents del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, indica el procediment a seguir per la tramitació de
projectes d’obres.
Quarta.- Al projecte presentat no hi ha cap afecció a tercers. Tots els treballs es realitzen dins de
l’actual zona d’equipaments en la que es troba el dipòsit existent.
Quinta.- Les obres incloses en el projecte presentat, no cal sotmetre-les a informes o autoritzacions
d’altres administracions.
Proposta
El tècnic sotasignat proposa els següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el
d’Olivella.

Projecte d’enderroc del dipòsit Ramírez al terme municipal

Segons.- EXPOSICIÓ PÚBLICA del projecte , per un període de 30 dies , en compliment de l’article
7.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri més convenient als interessos municipals.»
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
En aquest expedient, corresponen al Ple l’atribució d’aprovació del projecte d’obres perquè no està previst en
el pressupost municipal, d’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
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ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte d’enderroc del dipòsit
Ramírez al terme municipal d’Olivella», redactat per l’empresa Somenginy amb un pressupost d’execució de
35.304,67 € (IVA inclòs).
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un període de 30 dies hàbils a partir de
l’endemà de la darrera publicació oficial de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa SOMENGINY S.L
Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicables
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant el Ple en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es
pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin oportú.»

6Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 2378-1236/2019
Assumpte: Projecte d’obres d’enderroc del dipòsit d’abastament d’aigua potable Rocallisa Vell, aprovació
inicial
Interessat/da: SOMENGINY, SL
Òrgan competent: Ple
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Antecedents de fet ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1. El dipòsit Rocallisa Vell està situat al final del carrer del Roquerol de la urbanització Can Surià. Disposa
d’accés fàcil que parteix del carrer indicat a través d’una pista a nivell, el primer tram de la qual està asfaltada
i la resta és de terra amb un ample suficient per arribar al peu de la instal·lació.
2. L’estat de les instal·lacions actuals projecten una imatge de deteriorament i degradació progressiva per les
males condicions de l’estructura en un indret força visible per localitzar-se en un entorn elevat que es pot
observar des de diferents indrets. L’actuació d’enderroc té interès públic, atès que suposa eliminar un
equipament en mal estat que ha quedat fora d’ús.
2. En Junta de govern local de data 11 de desembre de 2018, es va aprovar l’adjudicació de la contractació de
la redacció del Pla Director d’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella a l’empresa Somenginy.
3. Les millores que es van proposar als licitadors van consistir en la redacció, sense cost addicional per a
l’Ajuntament, dels projectes executius de la demolició d’alguns dels dipòsits d’aigua potable que no s’utilitzen
de la xarxa d’aigua potable d’Olivella, entre ells el dipòsit de Rocallisa Vell.
4. En data 30 de setembre de 2019, l’empresa Somenginy, va fer entrada del projecte d’enderroc del dipòsit
de Rocallisa vell.
Fonaments de dret
1. En data 8 d’octubre de 2019 José Sánchez Puga, actuant com a enginyer tècnic municipal d’aquest
Ajuntament, emet informe el qual es transcriu a continuació:
«INFORME ENGINYER TÈCNIC
Revisada la documentació existent, detectades les necessitats i valorades les opcions per satisfer les
necessitats municipals, en els aspectes que són de competència municipal, i en especial, la pròpia de
l’enginyer municipal, s’assenyalen les següents consideracions:
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Aprovació inicial i exposició pública del Projecte d’enderroc del dipòsit Rocallisa Vell al terme
municipal d’Olivella.
Expedient:
06.05.01.2378.1236.2019
Tipus projecte: Obres
Objecte
S’emet el present informe amb l’objectiu de proposar a l’Ajuntament d’Olivella, l’aprovació inicial del projecte
presentat i realitzar la informació pública, per reduir els terminis i facilitar les següents tramitacions que calgui
realitzar per la seva execució, si s’escau.
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Antecedents
Primer.- El dipòsit Rocallisa Vell està situat al final del carrer del Requerol de la urbanització Can Surià.
Disposa d’accés fàcil que parteix del carrer indicat a través d’una pista a nivell, el primer tram de la qual està
asfaltada i la resta és de terra amb un ample suficient per arribar al peu dela instal·lació.
Segon.- L’àmbit d’ocupació correspon a una parcel·la forestal envoltada de vegetació. L’accés és lliure perquè
el recinte no disposa de cap tancament. El dipòsit és de planta rectangular, construït amb formigó in situ,
amb sostre pla i té una capacitat de 1.000 m3.
Tercer.- El dipòsit Rocallisa Vell formava part del sector hidràulic de Can Surià i va deixar d’utilitzar-se quan es
va construir el Dipòsit d’ATLL situat a uns 600 m més al nord-oest. Les instal·lacions actuals presenten un
estat d’abandonament i deixadesa degut a que es tracta d’una instal·lació que va quedar obsoleta i va quedar
fora de servei fa anys.
Marc normatiu
Primer.- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
Segon.- Real Decret 140/2003, de 7 al febrer, establint els criteris de salut de la qualitat d'aigua per al
consum humà.
Tercer.- Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 1997) Modificat pel Reial decret 2177/2004.
Quart.- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Cinquè.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.
Conclusions
Primera.- El projecte rebut s’ajusta a les necessitats municipals i a les condicions del contracte adjudicat, i
descriu les obres necessàries per resoldre els problemes existents de seguretat.
Segona.- L’execució de les obres descrites al projecte, evitarà el risc per als bens i les persones, que es poden
veure afectades en cas de col·lapse de l’estructura.
Tercera.- L’article 37 i següents del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, indica el procediment a seguir per la tramitació de projectes d’obres.
Quarta.- Al projecte presentat no hi ha cap afecció a tercers. Tots els treballs es realitzen dins de l’actual zona
d’equipaments en la que es troba el dipòsit existent.
Quinta.- Les obres incloses en el projecte presentat, no cal sotmetre-les a informes o autoritzacions d’altres
administracions.
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Proposta
El tècnic sotasignat proposa els següents acords:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’enderroc del dipòsit Rocallisa Vell al terme municipal d’Olivella.
Segons.- EXPOSICIÓ PÚBLICA del projecte , per un període de 30 dies , en compliment de l’article 7.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri més convenient als interessos municipals.»
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
En aquest expedient, corresponen al Ple l’atribució d’aprovació del projecte d’obres perquè no està previst en
el pressupost municipal, d’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte d’enderroc del dipòsit
Rocallisa Vell al terme municipal d’Olivella», redactat per l’empresa Somenginy amb un pressupost d’execució
de 27.239,12 € (IVA inclòs).
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un període de 30 dies hàbils a partir de
l’endemà de la darrera publicació oficial de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa SOMENGINY S.L
Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicables
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant el Ple en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es
pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin oportú.»
-7Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
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«Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 2461-1273/2019
Assumpte:
Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’escola
El Morsell i a l’edifici de La Crivellera
Interessat/da:
SOMENGINY, SL
Òrgan competent: Ple
Antecedents de fet ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1. Les calderes de gasoil existents als equipaments municipals d’Olivella, en concret a l’escola El Morsell i a
l’edifici de La Crivellera, estan arribant al final de la seva vida útil. Aquest fet provoca que les instal·lacions
tinguin un elevat número de reparacions i un consum excessiu de combustible.
2. En data 13 de maig de 2019, amb registre d’entrada 2194-2019, l’enginyer Sr. Aleix Rifà, número de
col·legiat 15431, en representació de l’empresa Rifà enginyers, presenta el document «Projecte executiu per
la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella.»
2. En la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2019, es va donar compte de l’informe d’idoneïtat sobre la
contractació de les obres del Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor
als edificis municipals d’Olivella.
Fonaments de dret
1. En data 14 d’octubre de 2019 José Sánchez Puga, actuant com a enginyer tècnic municipal d’aquest
Ajuntament, emet informe el qual es transcriu a continuació:
« INFORME ENGINYER TÈCNIC
Revisada la documentació existent, detectades les necessitats i valorades les opcions per satisfer les
necessitats municipals, en els aspectes que són de competència municipal, i en especial, la pròpia de
l’enginyer tècnic municipal, s’assenyalen les següents consideracions:
Identificació de l’expedient
Assumpte:
Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als
edificis municipals d’Olivella. (El Morsell i La Crivillera)
Expedient:
07.01.01.2461.1273.2019
Tipus contracte: Obres
Antecedents
Primer.- En data 12 de juny de 2014, els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, van emetre el
document. “Informe sobre l’estimació de viabilitat d’una xarxa de calor amb la instal·lació de biomassa per
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l’escola El Morsell i el centre cívic La Crivillera al municipi d’Olivella”. En aquest informe es considerava que
l’amortització de la instal·lació és realització en mínim 13 anys.
Segon.- Les calderes de gasoil, dels dos edificis, han provocat problemàtica en olors i en fums que han estat
especialment importants en els mesos de desembre de 2018 i gener de 2019, per les contínues avaries de les
calderes.
Tercer.- En data 13 de maig de 2019, amb registre d’entrada E/2194-2019, l’enginyer Sr. Aleix Rifà, número
de col.legiat 15431, en representació de l’empresa Rifà enginyers, presenta el document: Projecte executiu
per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella. El pressupost
de l’actuació projectada és de 179.029,54 € sense IVA, que representa un import de 216.625,74 IVA inclòs.
Marc normatiu
Primer.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals .
Segon.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Quart.- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Cinquè.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Conclusions
Primera.- És considera necessària la construcció de la planta de biomassa, substituint la utilització de gasoil
com combustible per la climatització dels edificis, per :
-

-

Reduir el cost econòmic de la climatització dels edificis afectats.
Reduir l’emissió de gasos hivernacle, en 43.49 tones anuals de CO2.
Afavorir la reutilització de la massa forestal que produïm, prioritzant l’aprofitament dels
nostres propis recursos.
Eliminar les molèsties ocasionades per els gasos emesos dels dipòsits de gasoil.
Garantir la seguretat dels bens i de les persones que utilitzen els edificis, i els propers.
Millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals.
La càrrega de foc, és considerable donada la capacitat del dipòsit de l’escola El Morsell, i a la
Crivillera és al traster, amb unes dimensions molt reduïdes que impedeixen un manteniment
adequat.
Eliminar la caldera en el seu conjunt, que presenta continues avaries que provoquen
actuacions d’emergència i un servei deficient, per que si la reparació comporta el canvi de
peces, sol tenir un termini d’entrega molt llarg.
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Segona.- La proposta presentada s’ajusta a la voluntat de l’Ajuntament d’Olivella, d’afavorir les mesures en
contra del canvi climàtic, i de millora de l’eficiència de les instal.lacions municipals.
Tercera.- La documentació rebuda es completa i suficient per l’execució del projecte.
Quarta.- L’import de contracte del projecte presentat és de 216.625,74 € ( IVA inclòs).
Proposta
Primera.- APROVAR inicialment el Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de
calor als edificis municipals d’Olivella, destinat als edificis de l’escola El Morsell i a l’edifici sociocultural de La
Crivillera.
Segon.- Realitzar l’INFORMACIÓ PÚBLICA, del Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de biomassa
i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella, destinat als edificis de l’escola El Morsell i a l’edifici
sociocultural de La Crivillera.
Tercer.- Un cop aprovat definitivament el projecte INICIAR el procediment administratiu per la licitació de les
obres incloses.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri més convenient als interessos municipals.»
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
En aquest expedient, correspon al Ple l’atribució d’aprovació del projecte d’obres perquè no està previst en el
pressupost municipal, d’acord amb l’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
ACORD
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte titulat «Projecte executiu per la instal·lació d’una caldera de
biomassa i xarxa de calor als edificis municipals d’Olivella» redactat per l’empresa Rifà enginyers amb un
pressupost d’execució de de 216.625,74 IVA inclòs.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública, per un període de 30 dies hàbils a partir de
l’endemà de la darrera publicació oficial de l’Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, als
efectes d’al·legacions i reclamacions sobre el projecte.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa RIFÀ ENGINYERS.
Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicables
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Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant el Ple en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que
sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es
pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin oportú.»
-8Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 2487-1240/2019
Assumpte:
DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PLA DIRECTOR D'AIGUA POTABLE
Interessat/da:
SOMENGINY, SL
Òrgan competent: Ple
Antecedents
Únic. Es dona compte de l’aprovació definitiva per la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2019 del
Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella, que es transcriu a continuació:
“P R O P O S T A D’ A C O R D D E J U N T A D E G O V E R N
Regidoria: Serveis Tècnics
Data sessió: 15 d’octubre de 2019
Assumpte: Pla director de l’abastament d’aigua potable del municipi d’Olivella, aprovació
definitiva
Núm. d’expedient: 2487-1240/2019 (expedients relacionats subvenció 2240-0153/2018 i
contracte menor 1403-1044/2018)
Antecedents
1. L’Agència Catalana de l’Aigua a través de la Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre, va convocar la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les
despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua
(ref. BDNS 370379).
2. El Decret d’alcaldia número 03/2018, de 4 de gener, va resoldre sol·licitar la subvenció esmentada (Exp.
núm. 2240-0153/2018).
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3. El 4 de juliol de 2018 la comissió de valoració integrada per membres del personal del Departament de
Regulació de Serveis d'Abastament de l'Àrea d’Abastament d’Aigua, i d’acord
amb les funcions atribuïdes per la resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua del 20
de juny de 2018, es va reunir a l’efecte d’examinar i valorar les sol·licituds i documentació presentades pels
diferents ens locals que participaven en la convocatòria, i va emetre informe
en el que es proposava la llista provisional d’admesos, així com la llista provisional d’exclosos.
En aquest informe atorga a l’ajuntament d’Olivella el 80% del pressupost de redacció que es
va presentar en la sol.licitud de la subvenció (18.061,82 € iva exclòs), quedant com a import
màxim subvencionat 12.000,00 €.
4. La Junta de govern local, en la sessió ordinària tinguda el 24 de juliol de 2018, va aprovar l’acceptació de
la subvenció avantdita.
5. La Junta de Govern Local, , en la sessió ordinària tinguda el 2 d’octubre de 2018, va aprovar l’obertura del
procediment d’adjudicació per a la contractació de la redacció del Pla Director d’abastament d’aigua potable
del municipi d’Olivella, mitjançant procediment de licitació obert simplificat, i diversos criteris d’adjudicació,
així com els plecs de clàusules que regeixen la contractació (Exp núm. 1403-1044/2018).
6. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària tinguda l’11 de desembre de 2018, va aprovar l’adjudicació
del contracte esmentat a l’empresa SOMENGINY S.L per un preu de 14.102,55€ (IVA inclòs).
7. El 30 de setembre de 2019 va tenir entrada en el registre electrònic de l’Ajuntament un escrit de l’empresa
SOMENGINY S.L en què exposava que ha realitzat els treballs de redacció del Pla director esmentat i demana
la validació del document i l’abonament de la factura.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
1.1. L'article 3.1.g) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que la Generalitat de Catalunya ha d'ordenar
l'exercici de les seves competències en matèria d'aigües i obres hidràuliques, de conformitat, entre
d'altres, amb el principi de promoció de les actuacions necessàries per pal·liar els dèficits i
desequilibris hidràulics. L'adopció d'aquesta iniciativa té per objecte que els ens locals disposin d'un
pla director del servei on s'indiquin les principals deficiències del sistema i es proposin les actuacions
necessàries amb la valoració econòmica i el calendari d'aplicació de manera que s'assoleixi una millora
general en les prestacions de les xarxes locals d'abastament i, en conseqüència, afavorir una millor
gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi.
1.2. L'article 4.h) i l’apartat j) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat l'establiment
d’ajuts econòmics a les corporacions locals, les entitats i els particulars per a la realització dels
objectius de la planificació hidrològica, així com la promoció i l'execució de les actuacions de política
hidrològica que són necessàries per pal·liar els dèficits, i que l'article 8.1 atribueix a l'Agència Catalana
de l'Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, l'exercici de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües.
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1.3. El capítol 6.2 del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021, aprovat per Acord GOV/1/2017, de 3 de gener, inclou entre les
mesures adreçades a la millora de la garantia de l'abastament d'aigua, la col·laboració de l'Agència
Catalana de l'Aigua en la redacció de plans directors d'abastament en municipis mitjans i petits, de
menys de 5.000 habitants, mitjançant convocatòries de subvencions.
2. Publicitat de l’acord
L’article 15 del Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Aigües, que
reconeix el dret d’accés a la informació en matèria d’aigües en els termes previstos en la Llei 27/2006,
de 18 de juliol, per al qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i
d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.
Els articles 7.2 de la Llei 27/2006 i l’article 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que preveuen la publicació en la seu
electrònica o pàgina web dels instruments de planificació de les administracions que obeeixin a
objectius concrets en un temps determina.
3. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
L’atribució per a dictar aquest acord correspon a la Junta de Govern Local per delegació de
l’alcaldessa d’acord amb el Decret d’alcaldia núm. 000128-2019, de 21 de juny.
ACORD
Primer. APROVAR el pla director de la xarxa d’aigua potable del municipi d’Olivella, redactat per SOMENGINY
S.L
Segon. PUBLICAR aquest acord i el pla annex en el portal de transparència.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa SOMENGINY S.L i a SOREA, SAU.
Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicables
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al contenciós
administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la present notificació.
Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat no es pot interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin oportú.”
ANNEX
El document es pot consultar a l’enllaç següent:
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https://seu-e.cat/ca/web/olivella/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-iprogrames/plans-i-programes-sobre-les-politiques-publiques
DILIGÈNCIA:
Faig constar que s’ha donat compte d’aquest acord en el Ple de la corporació, en sessió ordinària tinguda el
26 de novembre de 2019.»
-9Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 26 de novembre de 2019, l’Alcaldessa-Presidenta
PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 1561-1426/2019
Assumpte:
INCREMENT RETRIBUCIONS BASIQUES; SOUS/DESTINACIONS/TRIENNIS DE JULIOL I
AGOST DE 2019, I COMPLEMENT ESPECIFIC PER L'ANY 2019 DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIO
Òrgan competent: Ple
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda el 28 de març de 2017, va aprovar inicialment el
pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017, de les bases d'execució del pressupost i de la
plantilla de personal.
En el període d'exposició pública no s'hi van formular al·legacions i per això es va publicar definitivament el
resum del pressupost per capítols i la plantilla orgànica de la corporació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 8 de maig de 2017.
Encara ara en l’exercici pressupostari 2019 no s’ha sotmès a aprovació del Ple el pressupost i la plantilla
corresponent, essent prorrogat el de l’exercici 2017.
Fonaments de dret
1. L’article 21 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, disposa que les quanties de les retribucions bàsiques i l’increment de les
quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l’increment de la massa
salarial del personal laboral, s’han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la llei de pressupostos
corresponent. No es poden acordar increments retributius que globalment representin un increment de la
massa salarial superior als límits que fixa anualment la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al
personal.
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2. L’article 3.Dos del Reial Decret Llei 24/2018, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
del sector públic, que té caràcter bàsic, estableix que:
“L'any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en
termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal
com a l'antiguitat del mateix i sense considerar a tals efectes les despeses d'acció social que, en
termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019 respecte als de 2018. Referent a això,
es considera que les despeses en concepte d'acció social són beneficis, complements o millores
diferents a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del sector públic.
A més de l'anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018
aconseguís o superés el 2,5 per cent s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per
cent d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l'increment
disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s'hagi produït sobre dita 2,5 per cent, de
manera que els increments globals resultants seran:
PIB
PIB
PIB
PIB

igual
igual
igual
igual

a
a
a
a

2,1:
2,2:
2,3:
2,4:

2,30
2,35
2,40
2,45

%.
%.
%.
%.

A l'efecte del que es disposa en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es
considerarà l'estimació avanci del PIB de cada any publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Una vegada publicat l'avanç del PIB per l'INE i, prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment de
l'Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018,
mitjançant Acord del Consell de Ministres s'aprovarà, si escau, l'aplicació de l'increment. Del citat
Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les Ciutats Autònomes i a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
A més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial para, entre
altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la
revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de
complements de destinació o l'aportació a plans de pensions. En les Administracions i resta d'entitats
del sector públic definit en aquest article en situació de superàvit pressupostari en l'exercici 2018,
aquest increment addicional podrà aconseguir el 0,3 per cent”.
3. En relació amb les retribucions també és d’aplicació específica el Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel
qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris de l’administració local.
4. Òrgan competent per l’adopció d’aquest acord,
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de la corporació local en disposició de l’article 22.2 j), de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 52.2 j) 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, entre altres
atribucions, aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions
complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els
termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
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ACORD
PRIMER. APLICAR, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, l’increment del 0,25% en les retribucions bàsiques del
personal al servei de l’Ajuntament d’Olivella en el sentit que disposa l’article 3.Dos del Reial Decret Llei
24/2018, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic.
SEGON. APLICAR, amb efectes de l’1 de gener de 2019, l’increment en termes globals del 2,25% a les
retribucions del personal al servei de l’Ajuntament d’Olivella que corresponen al complement específic.
TERCER. APLICAR, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, l’increment en termes globals del 0,25% a les
retribucions del personal al servei de l’Ajuntament d’Olivella que corresponen al complement específic.
QUART. NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i als delegats/des de personal de la
corporació.»
-10Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
A continuació es dona compte dels següents decrets emesos des de la data de la convocatòria de l’última
comissió informativa prèvia a la sessió ordinària del Ple fins a la data de la convocatòria de la comissió
informativa del present ple:

DEC-000202-2019 DEC_AJUT NECESSITATS BASIQUES 07102019
DEC-000203-2019 DEC_cessio gimnas escola Tancaparcs 09102019
DEC-000204-2019 DEC_cessio espai the Xavales 09102019
DEC-000205-2019 DEC_ cessio espai Tancapars 09102019
DEC-000206-2019 DEC_CONVOCATORIA CIP 15102019
DEC-000207-2019 DEC_CONVOCATORIA JGL 15102019
DEC-000208-2019 DEC_APROVACIO FACTURA 14102019
DEC-000209-2019 DEC_OBJECCIO 01102019 16102019
DEC-000210-2019 DEC_objeccions jgl 151019 17102019
DEC-000211-2019 DEC_CESSIO ESPAI EL GANXO PER ANIVERSARI INFANTIL
14102019
DEC-000212-2019 DEC_REVOCACIÓ DECRET NÚM 000135 17102019
DEC-000213-2019 DEC_CESSIO EL GANXO A LA COLLA THE XAVALES 17092019
DEC-000214-2019 DEC_CONVOCATORIA PLE EXTRA 22102019
DEC-000215-2019 DEC_CESSIO DE LA SALA LA CRIVILLERA 22102019
DEC-000216-2019 DEC_CONVOCATORIA JGL 29102019
DEC-000217-2019 DEC_ CESSIÓ DEL GANXO ASSOCIACIÓ DE SEVILLANES 24102019
DEC-000218-2019 DEC_CESSIO LA CRIVILLERA CE MARGALLO 24102019
DEC-000219-2019 DEC_CESSIÓ SALA I GIMNAS ASSAJOS TIMBALS 23102019

08/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
23/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
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DEC-000220-2019 DEC_AJUTS NECESSITATS BASIQUES 301102019
DEC-000221-2019 DEC_OBJECCIONS (JGL 29102019) 04112019
DEC-000222-2019 DEC_ASSISTENCIES OCTUBRE 04112019
DEC-000223-2019 DEC_PODERS PLETS RESPONSABILITAT PATRIMONIAL TAURE
08112019
DEC-000224-2019 DEC_BAIXA PER CADUCITAT ENCSARP 28102019

04/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
08/11/2019
08/11/2019

-11Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió
del Ple
-12Precs i preguntes

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la Presidència, de la qual s’estén la
present acta, que és signada per l’Alcaldessa-presidenta, juntament amb mi, el Secretari-interventor, que ho
certifico.
Vist i plau
Presidenta,

El Secretari - Interventor
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