AJUNTAMENT DE SANT BARTOMEU DEL GRAU

08503 (OSONA)

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

02/2017
Extraordinari
15/03/2017
A les 19:30h.
Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau

Assistents
Alcalde

Emili Benito Sayol (SBiALB)

Regidors

Josep Salvans Crespi (SBiALB)
Xavier Puig Fernández (SBiALB)
Judit Musoll Pascuet (CiU)
David Puyol Pérez (Ixsbg)
Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)
Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 11/01/17
2- Aprovació Conveni Consell Comarcal d'Osona pel Programa Treball I Formació
3- Aprovació del compte de recaptació de l’exercici 2016
4- Sol·licitud de pròrroga i modificació del Projecte d’Intervenció Integral del Casc Antic
5- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars per la contractació del
Projecte Modificat per la Remodelació Integral del Carrer Vell
Desenvolupament de la sessió
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico.
1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 11/01/17
Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 11 de gener de 2017, de la qual se
n'ha lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.
Es proposa l'adopció de l'acord següent:
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 11 de gener de 2017.
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

2- APROVACIÓ CONVENI
TREBALL I FORMACIÓ

CONSELL

Abstencions

COMARCAL

Vots en contra

D'OSONA

PROGRAMA

Vist el següent conveni tipus de col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell
Comarcal d'Osona presentat per aquest amb el que es pretén establir les condicions per
la realització del Programa Treball i Formació 2016:
“CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL D’OSONA i (***nom de l’entitat local) PER
A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIO.
Vic (Osona), ....... de ..................................... de 201....
REUNITS:
D’una part, el senyor Joan Roca i Tió en qualitat de president, de Consell Comarcal d’Osona
D’altra part, el senyor/la senyora.............................................................. en qualitat de .......................................................,
de (***nom de l’entitat local)
MANIFESTEN:
I.
L’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per a la realització del Programa Treball i Formació. La Resolució TSF72496/2016, de 3 novembre obre la
convocatòria per a l’any 2016 d’aquest programa.
II.
La base 2 d’aquesta Ordre estableix que poden ser entitats beneficiàries els consells comarcals de les
comarques que es determinin en la distribució territorial de cada convocatòria. L’annex 2 d’aquesta Resolució
preassigna 31 contractes al Consell Comarcal d’Osona.
III.
La base 5 d’aquesta Ordre estableix que els treballs a realitzar en el marc d’aquest Programa hauran de ser
competència de l’entitat beneficiària, no poden tenir caràcter estructural i han d’estar directament relacionats
amb l’interès social que persegueix el projecte. I, estableix, que en el cas dels consells comarcals els projectes
han de ser supralocals i han d’estar dins de les competències que té atribuïdes el consell comarcal.
IV.
(***nom de l’entitat local) ha presentat, juntament amb (***nom de l’entitat local) una memòria de projecte
mancomunat, d’àmbit supramunicipal i de competència comarcal al Consell Comarcal d’Osona, per tal
participar en el Programa Treball i Formació.
V.
El Consell Comarcal d’Osona ha acordat, per mitjà de resolució del seu President en data 22 de novembre de
2016, sol·licitar l’ajut al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Programa Treball i
Formació i acollir-se l’Acord Marc Retributiu de l’any 2016 pel que fa a les retribucions dels treballadors
contractats en aquest Programa.
VI.
El 24 de novembre de 2016, el Consell Comarcal d’Osona ha presentat al Servei d’Ocupació de Catalunya,
d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, una sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i
Formació.
VII.
El 30 de novembre de 2016, la directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la
sol·licitud de subvenció per al Programa Treball i Formació.
Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest Conveni que subscriuen amb les següents,
CLÀUSULES:
Primera. Objecte
Aquest conveni entre Consell Comarcal d’Osona i (***nom de l’entitat local) té per objecte establir les condicions de la
col·laboració entre ambdues parts per a la implementació del Programa Treball i Formació.
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Segona. Compromisos de les parts
I.

El Consell Comarcal d’Osona

El Consell Comarcal d’Osona contractarà .... treballadors amb una durada de 6 mesos i .... treballadors amb una durada
de 12 mesos, d’acord amb la Resolució d’atorgament del Servei d’Ocupació de Catalunya. Els contractes de treball
tindran una jornada laboral del 100% de la jornada laboral d’aplicació. L’horari de treball coincidirà amb el de l’àrea o
servei on el treballador presti els seus serveis.
El Consell Comarcal d’Osona realitzarà a través del seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals la formació i/o vigilància
dels riscos laborals d’aplicació dels treballadors contractats, així com la revisió mèdica a l’inici del contracte laboral de
cada treballador.
El Consell Comarcal d’Osona desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions formatives corresponents als
participants de les entitats locals participants al Programa Treball i Formació.
Les persones participants en aquest Programa disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil que
abastarà tot el període d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere.
El Consell Comarcal d’Osona executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció i justificarà davant
l’òrgan concedent del Servei d’Ocupació de Catalunya el compliment dels requisits i les condicions que determinen la
concessió o el gaudiment de la subvenció. El Consell Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a les Bases 7,
17, 18 i 19 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.
II.

L’entitat local

(***nom de l’entitat local) incorporarà el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el correcte
desenvolupament dels treballs a desenvolupar. Aquests treballs són de competència del Consell Comarcal i no tenen
caràcter estructural.
(***nom de l’entitat local) se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei d’Ocupació de Catalunya consideri
necessàries, a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària
i a les verificacions sobre el terreny per tal de comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada, i haurà de
facilitar el seguiment dels treballs que es realitzarà periòdicament des del Consell Comarcal
(***nom de l’entitat local) es compromet a garantir que el/s treballador/s contractat/s pel Consell Comarcal
desenvoluparà/an únicament les tasques determinades en el seu contracte i en la memòria de sol·licitud presentada al
Consell Comarcal, i a informar el Consell Comarcal de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
(***nom de l’entitat local) farà front a les despeses que figuren estimades a l’annex del present conveni i que comprèn
entre d’altres: les despeses de dietes i desplaçament dels treballadors assignats al Programa per tal d’assistir a les
accions formatives obligatòries, les despeses derivades de la contractació dels treballadors, les despeses de formació en
riscos laborals i revisió mèdica inicial, les depeses no salarials i de seguretat social durant els períodes de baixa laboral,
tant si és per malaltia o accident professional o per maternitat o paternitat, així com d’aquelles que puguin sorgir en el
desenvolupament de l’acció i no estiguin previstes a l’annex. Aquestes despeses es prorratejaran en funció del temps
efectiu de treball a cada municipi. El període formació s’imputarà també en funció d’aquest temps efectiu de treball.
(***nom de l’entitat local) es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa, o que a conseqüència
de verificacions administratives, fins i tot, posteriors a la finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta
revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal.
(***nom de l’entitat local) es farà càrrec de l’adquisició de tots els equips de protecció individual, així com de qualsevol
material, eina o similar que necessiti el treballador per prestar el seu servei eficientment i d’una manera segura des del
punt de vista de la seguretat laboral..
(***nom de l’entitat local) avançarà l’import de les nòmines i de la quota patronal de la seguretat social amb l’antelació
suficient per tal que el Consell Comarcal pugui abonar al treballador la seva retribució i fer front a les despeses de la
Seguretat Social, en el cas que el Servei d’Ocupació de Catalunya no hagi abonat aquest import prèviament al Consell
Comarcal. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en que el Consell Comarcal rebi l’import de la subvenció del
Programa, compensarà a (***nom de l’entitat local) per l’import avançat.
Tercera. Clàusules finals.
Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses relatives la realització de
l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts,
basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran resoltes
de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat amb el convingut, les dues parts signen aquest document, en exemplar duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data de l’encapçalament.
Consell Comarcal d’Osona
Sr. Joan Roca i Tió

(***nom de l’entitat local)
Sr./Sra. ................................................
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ANNEX
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ - convocatòria 2016
ESTIMACIÓ DE COST DEL PROGRAMA

COSTOS
ESTIMATS

APORTACIÓ
SOC (1)

APORTACIÓ
AJUNTAMENTS (4)

DESPESA PER
TREBALLADOR
MENSUALS ÚNICA

Cost personal
Nòmina (1000*7*14) SOC
Quota SS patronal (35% s/ retribució) SOC
Gestió nòmina (14,28*nombre de mesos contracte)
Formació riscos laborals 18,89 €
Coordinació activitats empresarials (Riscos laborals)
Revisió mèdica inicial 54 €
(2) Baixa laboral - ILT
Accions formatives
Acció formativa z € SOC
(3) Dietes desplaçament accions formatives
Despeses administratives
Despeses de contractació (110,71€ per treballador)
Certificats verificació administratives (9,03€ per treb)
Costos de coordinació (60,91€ per mes treballat)
NOTES:
(0) El programa es preveu per a 31 persones i una durada de sis mesos per 27 persones i de 12 mesos per a 4 persones.
(1) L'aportació màxima del SOC al programa cobreix només despeses salarials conseqüentment totes aquelles despeses i costos que
es produeixin, estiguin previstos o no, aniran a càrrec de cada ajuntament, en proporció al nombre de treballadors i al temps de
treball efectiu realitzat a cada ajuntament
(2) Es fa especial remarca en el tema de les possibles baixes laborals per ILT. Les quals no son subvencionables i es regiran per la
normativa vigent en cada moment.
(3) En la present estimació hi manquen els costos de dietes per desplaçament per l'activitat formativa Una vegada concretats s'hi
inclouran
(4) S'estima que cada Ajuntament haurà d'aportar de fons propis 658.05 € aproximadament per cada treballador contractat durant sis
mesos i 1.023,51 per cada treballador contractat durant 12 mesos
(5) Aquestes despeses s'han estimat per un col·lectiu de 31 persones

Per tot l'esmentat, al ple de la Corporació es proposa adoptar els següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest ajuntament i el Consell
Comarcal d'Osona per a la realització del Programa Treball i Formació 2016.
SEGON.- Facultar tan àmpliament com calgui al Sr. Alcalde per signar els documents
adients envers aquest conveni.
TERCER.- Comunicar els acords que precedeixen al Consell Comarcal d'Osona.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra
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3- APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2016
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària
durant l'exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, liquidats per l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l'ajuntament.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'art. 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
-Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts
324,86
Liquidacions
4.481,78
-Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016:
Rebuts
51.809,30
Liquidacions
34,66
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

indeguts

i

Es proposa l'adopció de l'acord següent:
Primer.-Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de
Gestió Tributària durant l'exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per
rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per l'ajuntament de Sant Bartomeu del
Grau.
Segon.-Notificar aquest acord a l'ORGT.
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra
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4- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DEL CASC ANTIC
Vist que el ple de la Corporació en sessió de data 6 de maig de 2009, a tenor de
l'establert en el decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial, va presentar el projecte anomenat “PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL
DEL CASC ANTIC DE SANT BARTOMEU DEL GRAU”.
Vist que en data de 12 de febrer de 2010 es va signar el Conveni de col·laboració entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Sant Bartomeu
del Grau per al desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral del casc antic de
Sant Bartomeu del Grau.
Vist que la presidència de la Comissió de Gestió del Fons de Foment del programa de
barris en data 3 de desembre de 2013 va concedir una pròrroga que finalitzava el 2015.
Vist que per Resolució de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de data 28 de juliol
de 2016 es va concedir una pròrroga excepcional de dos anys que finalitzarà el 31 de
desembre de 2017.
Vist el comunicat rebut del Fons i foment de barris/àrees urbanes en data 13 de març de
2017 segons el qual, la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència
d’Economia i Hisenda permet sol·licitar una pròrroga en el termini d’execució del
projecte fins el 30 de juny de 2018, sempre i quan es formalitzi abans de 15 dies.
Vist que en el moment de l'aprovació del Projecte d'Intervenció Integral del casc antic de
Sant Bartomeu del Grau la situació, sobretot econòmica, i el context social estaven
marcats per dinàmiques que en principi permetien portar a terme les actuacions
preteses durant el calendari previst i que la suma de diversos factors han fet que això no
hagi estat possible.
Vist que aquest ajuntament per aquest exercici 2017 pretenen contractar i executar les
Actuacions que es detallen:
Camp
1
8
8
Camp
5
5

Actuació
1.04.01
8.04.01
8.05.01
Actuació
5.05.01
5.06.01

Descripció
Formació zona verda al serrat de l’església
Accessibilitat a la zona verda del serrat de l’església
Eliminació de barreres arquitectòniques a l’accés de l’església
Descripció
Desmuntatge i tractament de plaques de fibrociment de la coberta de la fàbrica
Neteja i eliminació residus industrials de l’interior de les naus municipals

Vist que aquest ajuntament pretén també dur a terme de forma imminent l’actuació
anomenada “Remodelació Integral del Carrer Vell”.
Camp
1
8
8
8

Actuació
1.03.01
8.01.01
8.03.01
8.06.01

Descripció
Remodelació integral del carrer Vell
Eliminació barreres arquitectòniques al Carrer Vell
Foment de l’accessibilitat i la mobilitat sostenible al carrer Vell
Collocació reductors de velocitat a les entrades del carrer Vell
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Vist que l’actuació “Remodelació Integral de la Plaça Doctor Griera” en aquest moment
s’està executant, finançada amb una subvenció obtinguda de la Diputació de Barcelona,
que es va sol·licitar per raons de tresoreria.
Vist que aquest fet comporta el poder deslliurar d’aquesta despesa el Projecte
d’Intervenció Integral del casc antic de Sant Bartomeu del Grau.
Vist que s’ha procedit a modificar el projecte redactat anteriorment de Remodelació del
Carrer Vell, ajustant el mateix en la seva execució al fet de les alienacions aprovades en
el POUM, i així mateix es creu adient que part dels vials adjacents gaudeixin d’un mínim
d’urbanització.
Atès que aquest projecte, en data de 17 de febrer de 2017 ha estat aprovat inicialment i
que el seu cost total és de 727.769,79€ segons detall:
Carrer Vell

617.697,23

Carrer de Dalt

18.927,57

Carrer Nou (Església)

30.026,50

Call Font de Plaça

11.878,59

Lateral finca núm. 24

13.203,15

Estudi Seguretat i Salut

10.900,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE
Honoraris redacció projecte, direcció d’obres, seguretat i salut
TOTAL COST PROJECTE

702.633,37
25.136,42
727.769,79

ÀMBIT ACTUACIÓ
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Vist que actualment, dins del Projecte d’Intervenció Integral del casc antic de Sant
Bartomeu del Grau, tenim una assignació de 399.820,14€ per dur a terme l’execució del
carrer Vell.
Camp Actuació Descripció
1
1.03.01 Remodelació integral del carrer Vell
8
8.01.01 Eliminació barreres arquitectòniques al Carrer Vell
8
8.03.01 Foment de l’accessibilitat i la mobilitat sostenible al carrer Vell
8
8.06.01 Collocació reductors de velocitat a les entrades del carrer Vell
TOTAL

Import
350.531,10
17.457,63
19.831,41
12.000,00
399.820,14

Atès que per poder consolidar el finançament pretès per executar la REMODELACIÓ
INTEGRAL DEL CARRER VELL I ADJACENTS, caldria augmentar aquesta actuació
amb l’import de 327.949,65€ (727.769,79 – 399.820,14) i incloure els 4 vials adjacents
detallats.
Per tot l'esmentat, al ple de la Corporació es proposa l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, la
pròrroga fins el 30 de juny de 2018 i els canvis del projecte anomenat “PROJECTE
D'INTERVENCIÓ INTEGRAL CASC ANTIC DE SANT BARTOMEU DEL GRAU” que es
detallen:
1) Camp 1. Actuació 1.03.01. Remodelació integral del C. Vell i adjacents
Increment del pressupost total en 327.949,65€, aquest increment esdevindria del
traspàs de l'actuació 1.07.01-Remodelació Integral Plaça Doctor Griera
(200.640,71€) i de l'actuació 3.01.01-Rehabilitació i dotació d’espais de les naus
municipals per nou Centre Cívic (127.308,94€).
2) Camp 1. Actuació 1.07.01 Remodelació Integral Plaça Doctor Griera
Traspàs del pressupost total en 200.640,71€ a l'actuació 1.03.01-Remodelació
integral del Carrer Vell i adjacents.
3) Camp 3. Actuació 3.01.01 Rehabilitació i dotació d’espais de les naus
municipals per nou Centre Cívic
Disminució del pressupost total en 127.308,94€ i traspàs a l'actuació 1.03.01Remodelació integral del Carrer Vell i adjacents.
SEGON.- Establir el motiu i descripció dels canvis pretesos:
MOTIVACIÓ
Els canvis pretesos responen a noves necessitats i demanda del veïnat. Es pretén
impulsar les activitats que estan implantades en el carrer Vell, millorant la qualitat de
vida de les persones i afavorint la seguretat viària.
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Camp 1. Actuació 1.03.01. Remodelació integral del C. Vell i adjacents
Modificació projecte Carrer Vell.
S’ha redactat la modificació del projecte de l’any 2011. La modificació consisteix en la
reconsideració dels traçats proposats per a les voreres i per a la calçada rodada i,
conseqüentment, en la modificació de la intervenció a les instal·lacions urbanes de
l’àmbit.
Els objectius de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau són els de potenciar l’ús de la
vorera oest (que dóna servei als edificis d’habitatges i als comerços), dotant-la de major
dimensió i d’instal·lació d’enllumenat; també pretén reduir la velocitat de circulació dels
vehicles al llarg de la calçada rodada, confinant l’amplada de pas, augmentant la
longitud de les plataformes elevades i delimitant clarament les zones d’aparcament, que
s’emplacen al lateral est de la via. Aquests són els arguments genèrics que han motivat
la present modificació de projecte.
S’ha previst intervenir tant en l’àmbit propi del carrer Vell com en les seves
embocadures al carrer de Dalt, carrer Nou, call d’accés a la Font de Plaça i call d’accés
lateral a la finca número 24.
Descripció de la vialitat i seguretat actuals del Carrer Vell:
El nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau està ubicat a l’extrem nord-est del seu
municipi. La seva xarxa viària està estructurada en base a un eix central, la Carretera
BV-4601 de Vic a la carretera BP-4653, que dóna servei als municipis del Lluçanès
(Prats de Lluçanès - Sant Agustí de Lluçanès).
Aquesta via travessa el nucli urbà de Sant Bartomeu del Grau segons un eix sud est –
nord oest, convertint-se en el Carrer Vell i en el Passeig del Grau en el seu pas pel
nucli de la població i suportant la majoria de circulació tant rodada com per als vianants.
Aquest eix viari estructura i determina la resta de la xarxa pública de vials.
El tram que correspon al Carrer Vell d'aquesta via i que és objecte d'aquest projecte,
presenta les següents característiques generals:
1.- Té una pendent mitjana descendent d'entre un 3 i un 4% en sentit nord, fet que a
vegades afavoreix que els vehicles circulin a excessiva velocitat, implicant perill.
2.- La calçada rodada és de doble sentit i té una posició centrada respecte la via,
generant voreres de vianants a banda i banda (est i oest), d'amplades i característiques
diferents.
3.- La quantitat de vehicles pesats agrícoles o industrials que hi circulen és
considerable, a més dels turismes habituals.
4.- La façana est de la via està formada, majoritàriament, per una façana industrial,
pràcticament cega, que correspon a les antigues naus de l'empresa tèxtil Puigneró i que
té una alçada mitjana d’uns 9,50 m.
5.- A l'extrem oest, en canvi, hi fan front de façana una major diversitat d'edificis
unifamiliars i plurifamiliars, de diverses antiguitats i estats de conservació; alguns d'ells
contenen establiments comercials i de restauració en planta baixa. Paradoxalment
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aquesta vorera, més transitada pels vianants, és més estreta que la vorera est, que
només és de pas, ja que no hi ha massa interacció amb els edificis que la confinen.
6.- La secció del Carrer Vell va variant al llarg del seu recorregut; la distància entre
edificis no és constant i tampoc ho és l'amplada de les voreres o de la pròpia calçada
rodada.
7.- La vorera oest és molt estreta en el seu tram superior: no permet la seva utilització
de forma còmoda i no permet la seva utilització de vianants usuaris de cadires de rodes
o amb dificultats de moviments.
Aquests objectius, que ja estaven establerts en el projecte redactat l’any 2011,
continuen plenament vigents en la data actual, tot i que s’ha modificat la solució formal
del projecte a l’hora de donar-hi resposta.
En aquest sentit, el present projecte modificat es basa en:
a) confinar clarament la circulació rodada a un ample de pas ajustat per tal de reduir la
velocitat, donar més superfície a les voreres i potenciar l’ús de l’espai per part dels
vianants. Aquest ample de pas rodat mínim s’ha fixat en 5,50m, pensant en una
zona 30.
b) potenciar molt clarament la vorera oest (comerços i habitatges) dotant-la de major
amplària, de mobiliari urbà i d’enllumenat propi, per tal d’aconseguir l’ús còmode i
segur dels vianants. En aquest sentit, s’ha tingut en consideració la línia d’alineació
establerta pel POUM a la façana est del vial; així, quan es desenvolupi, l’amplada
del vial creixerà vers el seu costat est i es podrà projectar una vorera adequada en
aquell extrem.
c) delimitar clarament les zones d’estacionament i de càrrega i descàrrega, ubicant-los
al cantó est de la calçada.
d) ampliar la longitud i les dimensions dels trams elevats de la calçada, per tal
d’aminorar la velocitat de circulació dels vehicles al seu pas i dotar de major
seguretat als passos de vianants que s’hi ha projectat.
e) preveure un parterre continu en un tram important de la façana est (davant la façana
industrial), de manera que la vegetació permeti emmascarar l’impacte d’aquesta
façana i constituir un pulmó verd en una posició centrada respecte el vial.
f)

pel que fa a les embocadures del carrer Vell als altres quatre àmbits (carrer de Dalt,
call d’accés a la Font de Plaça, carrer nou (zona de l’Església) i accés lateral a la
finca 24), s’ha projectat la solució buscant els mateixos objectius, adoptant les
mateixes solucions materials i formals i procurant una correcta relació amb la resta
del tram del vial en cada cas. Tant al carrer Nou com al call d’accés al a font de
Plaça, el tram central, destinat a calçada rodada, es mantindrà al mateix nivell que
les voreres perimetrals que encinten les façanes, donada la baixa circulació rodada
i, en el cas concret del carrer nou, per potenciar la utilització de l’espai per als
vianants.
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Les característiques generals del Projecte Modificat per a la remodelació integral
del Carrer Vell són:
1.- Es manté la calçada rodada de doble sentit de circulació, però es confina clarament
la seva amplada en cada tram i es defineixen les àrees destinades a aparcament.
L’amplada de circulació mínima s’ha establert en 5,50m (excepte el tram de l’extrem
sud, on és físicament impossible).
2.- Es projecten dues plataformes sobreelevades per a la protecció dels passos de
vianants que creuen la via (un d'accés a la nova plaça actualment en construcció, l’altre
davant el porxo actual i que recull els accessos dels habitatges a les dues bandes); els
pendents de les rampes d'accés i sortida de les plataformes tindran en consideració la
circulació de bicicletes (màxim del 12%). També s’ha projectat una tercera plataforma
elevada, que en realitat és la prolongació de la que serà provinent de la Plaça del
Doctor Griera i que recull els accessos al carrer de Dalt i edificis contigus.
3.- Es dotarà la vorera oest, on hi ha els accessos als habitatges i als comerços en
planta baixa, de l'amplada suficient (1,50m mínim, segons Ordre VIV/561/2010 de
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació als espais públics urbanitzats, en
projectes de reurbanització amb limitacions existents) per tal que pugui ser utilitzada
amb comoditat per tots els vianants, inclosos els usuaris amb dificultat de mobilitat o
usuaris amb cadires de rodes i per afavorir la recuperació de la vida social i comercial
del carrer. En aquest sentit, s’ha potenciat la seva amplària i la seva dotació de mobiliari
urbà i d’enllumenat públic.
4.- El fet de potenciar l’ús de vianants a la vorera oest i la observació de l’amplària
prevista pel POUM a l’extrem est del vial, ha implicat que l’actual vorera est no tingui
continuïtat al llarg del traçat del carrer Vell; sempre es permetrà el pas de vianants en
aquesta línia de façana est, però en alguns trams, només per accedir als vehicles
aparcats. S’ha garantit, però, que donarà servei a tots els accessos dels edificis.
S'allibera, a més, dels contenidors urbans de brossa, etc., recol·locant-los i permetent
una circulació correcta.
5.- Els paviments de les voreres són de llosa Vulcano, color marfil, de la casa Breinco
paviments, o similar, peça 20x40x8 o 20x20x8cm. La documentació gràfica del projecte
reflecteix els àmbits d’aquest paviment i la determinació dels especejaments. Es
substitueix, doncs, el panot gris actual que presenta diversos estats de conservació.
6.- El paviment de la calçada rodada central serà d'asfalt. Està previst, en l’accés dels
vehicles a les plataformes, de col·locar una base de grava - ciment per tal de millorar la
seva resistència i durabilitat, sobretot en el pas dels vehicles pesats. Cal dir que es
reforçarà el traçat de l'actual tub d'alta d'aigua, augmentant el nivell de compactació i
disposició dels materials de l’actual rasa que conté aquesta instal·lació.
7.- Es millora l'accés a la plaça de la façana est, actualment en construcció, així com del
límit de la vorera en aquest tram.
8.- Pel que fa a la instal·lació de sanejament, es reubicaran els embornals de pluvials
(actualment al centre de la calçada), a les línies de vorades per evitar el seu
deteriorament quan els vehicles hi passen pel damunt (com passa actualment en alguns
casos) i es reconnectaran a la claveguera.
No es preveu intervenir en l'actual claveguera del vial, pel que fa al seu traçat, material,
etc., només preveu intervenir-hi puntualment per a les noves connexions a realitzar.
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Sí que es preveu intervenir en un tram de claveguera antiga que existeix a la vorera
oest, actualment en actiu, i que té un funcionament irregular i a vegades insuficient, per
tal de connectar les tres finques (que actualment hi desemboquen) a la claveguera
principal i anul·lar-la.
S'intervindrà en una reixa interceptora que hi a la façana est, a l'àmbit dels contenidors
de vidre, estudiant prèviament la seva funcionalitat actual i anul·lant-la amb les
derivacions que corresponguin.
9.- Pel que fa a l’actual instal·lació d'enllumenat públic, suspesa tota ella a la façana est
del carrer, no està previst intervenir-hi; per contra, es procedirà a la instal·lació d’una
línia d’enllumenat a la façana oest, al seu extrem, per mitjà de lluminàries tipus Town de
la Casa Salvi o similar i tecnologia LED. Aquestes lluminàries es projecten per potenciar
l’ús dels vianants a la vorera oest i per això s’ha optat per una lluminària de peu,
recolzada sobre el paviment (no penjada a la façana) que il·lumini el paviment destinat a
l’ús de vianants.
10.- Es substituirà la xarxa secundària de subministrament d'aigua als edificis per un
nou xarxat que permetrà millor capacitat de la instal·lació, adequació a la normativa
bàsica reguladora i actualització de materials; tot segons directrius i criteris de l'empresa
subministradora, GIAC,SA, que ha realitzat la proposta; s'adjunta la documentació
lliurada, tant gràfica com pressupostària.
Camp 1. Actuació 1.07.01. Remodelació integral Plaça Doctor Griera
Aquesta actuació en aquest moment, tal i com ja s’ha esmentat, està en fase
d’execució. El ple de la corporació en sessió de data 23 de novembre de 2016 va
procedir a la seva contractació.
La mateixa resta finançada per una subvenció de la Diputació de Barcelona Xarxa de
Governs Locals per un import de 177.217,93€.
Aquest fet comporta que es pugui deslliurar la despesa prevista d’aquesta actuació i
destinar-la com es pretén a l’Actuació 1.03.01-Remodelació integral del C. Vell.
Camp 3. Actuació 3.01.01. Rehabilitació i dotació d'espais de les naus municipals
per nou Centre Cívic
Disminució del pressupost total en 127.308,94€. Traspàs a l'actuació 1.03.01Remodelació integral Carrer Vell i adjacents.
En la darrera modificació formulada ja es va sol·licitar i obtenir una disminució d’aquesta
actuació també es va manifestar, que no es pretenia anul·lar, sinó posposar-la, es varen
justificar les raons com eren:
“L'actual context econòmic fa que s'hagi de prioritzar i adaptar-nos a les tresoreries
disponibles als petits ajuntaments”.
Actualment si que ja es pot manifestar que aquesta actuació pretesa en l’inici del
projecte no es podrà dur a terme.
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IMPORTS A MODIFICAR
-

Actuació que augmenta de pressupost
Camp 1. Actuació 1.03.01. Remodelació integral del C. Vell i adjacents
Increment del pressupost total en 327.949,65€.

-

Actuacions que disminueixen de pressupost i formalitzarien el traspàs
Camp 1. Actuació 1.07.01. Remodelació Integral Plaça Doctor Griera
Disminució del pressupost per un valor de 200.640,71€.
Es fa un traspàs a l'actuació 1.03.01-Remodelació integral del C. Vell i adjacents.
Camp 3. Actuació 3.01.01-Rehabilitació i dotació d'espais de les naus municipals per
nou Centre Cívic
Disminució del pressupost total en 127.308,94€.
Traspàs a l'actuació 1.03.01-Remodelació integral del C. Vell i adjacents.

QUADRE RESUM AMB ELS IMPORTS TOTALS DE LES ACTUACIONS QUE ES
MODIFIQUEN
Actuació

Import
concedit

Import a
augmentar

Import a Nou import Import
disminuir modificat justificat

Camp 1 – Actuació 1.03.01.
Remodelació integral del C. Vell

427.507,35 327.949,65

755.457,00 76.976,25

678.480,75

Camp 1 – Actuació 1.07.01
Remodelació integral Plaça Doctor
Griera

209.000,00

200.640,71

8.359,29

0,00

Camp 3 – Actuació 3.01.01
Rehabilitació i dotació d'espais de
les naus municipals per nou Centre
Cívic

291.000,00

127.308,94 163.691,06 71.707,53

91.983,53

8.359,29

Import pendent executar
amb modificació

TERCER.- Trametre l'adient sol·licitud al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de
Catalunya.

Demana la paraula la regidora Sandra Carrera manifestant que estan d’acord amb la
proposta i que la votaran a favor, volen fer constar que consideren que en l’actuació del
desmuntatge de la nau municipal es podria tenir en compte els estudis fets pels
estudiants d’arquitectura.
L’alcalde comenta que en el moment d’executar aquesta actuació caldrà valorar si el
que proposen és viable i s’haurà de revisar per part dels tècnics corresponents.
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

5- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER
LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT PER LA REMODELACIÓ
INTEGRAL DEL CARRER VELL
Vist que per decret d’alcaldia de data 20 de febrer de 2017 s’ha aprovat inicialment el
projecte anomenat “PROJECTE MODIFICAT PER LA REMODELACIO INTEGRAL DEL
CARRER VELL”, el qual està en fase d’exposició pública.
Vist que en aquest mateix ple es pretén aprovar i sol·licitar al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Secretaria d’Habitatge i Millora
Urbana de la Generalitat de Catalunya, els canvis de destí del projecte anomenat
“PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC DE SANT BARTOMEU
DEL GRAU” que facin viable la contractació i execució del projecte de “Projecte
Modificat per a la Remodelació Integral del Carrer Vell”.
Vist que s’ha redactat l’adient plec de clàusules administratives particulars per a la
contractació d’aquesta actuació.
Per tot l’esmentat al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars que ha de
regir la contractació de les obres anomenades “Projecte Modificat per la Remodelació
Integral del Carrer Vell.”
SEGON.- Convocar la licitació de les obres de forma simultània, supeditant l’inici d’aquest
tràmit a l’aprovació definitiva del projecte, plec de condicions i consolidació del finançament
de la despesa pretesa.
TERCER .- Facultar tan àmpliament sigui necessari al Sr. Alcalde per signar els documents
que s’escaiguin a fi i efecte de fer efectius els acords que precedeixen.
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
Vots favorables

Emili Benito Sayol (SBiALB)

X

Josep Salvans Crespi (SBiALB)

X

Xavier Puig Fernández (SBiALB)

X

Judit Musoll Pascuet (CiU)

X

David Puyol Pérez (Ixsbg)

X

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg)

X

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg)

X

Abstencions

Vots en contra

I sense més assumptes a tractar i essent les 20:05h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta.
La secretària interventora acctal.

L'alcalde
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