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ACTA 
 
 
 

 

Expedient núm.: 
 

Òrgan col·legiat: 

 

PL/2019/4 
 

PLE 

 
 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Tipus de convocatòria 
 

Ordinària 
 

Data 
 

1 / d’abril / 2019 

 

Durada 
 

Des de les 21:00 fins a les 21:22 hores 

 

Lloc 
 

SALA DE PLENS 

 

Presidida per 
 

DAVID FONT SIMON 
 

Secretari 
 

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ 

 
 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

 

DNI 
 

Nom i Cognoms 
 

Assisteix 

 

77745335E 
 

ALBERT XOY SERRA 
 

SÍ 

 

39362101Q 
 

DAVID FONT SIMON 
 

SÍ 
 

39388643Q 
 

DAVID SABORIDO GONZÁLEZ 
 

SÍ 

 

77748393K 
 

JOANA PONS SOTO 
 

SÍ 
 

77261296H 
 

JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH 
 

SÍ 

 

39381475R 
 

LLUÍS VALL CARRILLO 
 

SÍ 
 

77742865J 
 

MARC ROJAS SAÑA 
 

SÍ 

 

39328291Q 
 

Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU 
 

SÍ 
 

77746385Z 
 

ROGER BALLÚS NÚÑEZ 
 

SÍ 

 

77737581L 
 

SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ 
 

SÍ 
 

39343075B 
 

TERESA TERRICABRES POUS 
 

SÍ 

 
 

 
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 
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A) PART RESOLUTIVA 
 
 
 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
 

L'acta de la sessió anterior és aprovada per UNANIMITAT. 
 

 
 

Expedient 171/2019. Expropiacions Forçoses. Expropiacio per raons d'urbanisme per 
l'actuacio millora de l'acces i arranjament del tancament perimetral al diposit de Cal 
Blau 

 

Favorable 
 

Tipus de votació: Nominal 
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 0, Absents: 
0 

 
 

A favor 
 

ALBERT XOY SERRA 
DAVID FONT SIMON 
DAVID SABORIDO 
GONZÁLEZ 
JOANA PONS SOTO 
JOSEP Mª CASTELLÀ 
ANTICH 
LLUÍS VALL CARRILLO 
MARC ROJAS SAÑA 
Mª ÀNGELS SALLÉS 
PERARNAU 
ROGER BALLÚS NÚÑEZ 
SÍLVIA CORBERA 
TORRENTBÓ 
TERESA TERRICABRES 
POUS 

 

En contra 
 

--- 
 

Abstencions 
 

--- 

 

Absents 
 

--- 

 

 
 
 

Vist el Projecte Tècnic: Projecte Millora accés i arranjament tancament perimetral dipòsit Cal 
Blau aprovat per la Junta de Govern Local d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 
08/10/2018 redactat per els Serveis Tècnics Municipals sense que s'hagi presentat recurs 
contra la seva aprovació definitiva i havent-se tramitat complint tots els requisits legals. 

 
Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les 
obres. 

 
Vist que l'aprovació del Projecte Tècnic porta implícita la declaració de la utilitat pública de les 
obres en ell contemplades, i per tant, porta amb si l'autorització per expropiar els béns i els 
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100% 

 
drets necessaris per a la realització de les obres. 

 
Vist que, sotmesa a informació pública la relació individualitzada de béns i drets afectats per 
l'expropiació forçosa per a l'ocupació dels béns i drets necessaris per a l'execució de les 
obres contingudes en el Projecte Tècnic: Projecte Millora accés i arranjament tancament 
perimetral dipòsit Cal Blau durant el termini de quinze dies NO  s'han presentat dintre del 
termini i en la forma escaient CAP observacions: 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta, i vista la documentació obrant en l'expedient, es 
proposa al Ple l'adopció del següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels 
béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres, i que s'expressen al final 
d'aquest  Acord,  així  com  la  designació  nominal  dels  interessats  amb  els  quals  han 
d'entendre's els successius tràmits. 
SEGON. Considerar que, amb l'actuat, queda demostrada la necessitat d'ocupació dels béns 
i drets a què es refereix aquest expedient, i, per tant, acordar la necessitat d'ocupació 
d'aquests, considerant que aquest Acord inicia l'expedient expropiatori, entenent-se totes les 
actuacions posteriors referides a aquesta data 01/04/2019 

 
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma en què es refereix l'article 18 de 
la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de quinze dies en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 
major circulació de la Província, amb notificació personal als interessats, convidant-se a 
aquests perquè proposin un preu que propiciï l'adquisició per mutu acord. 

RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS 
 

— Identificació del propietari: JOSEP MARIA COROMINAS PLANAS 
 

— Descripció de la finca: 
 

 
08091A005000030000WP CAL FORROLL 

77253127Z 
JOSE MARIA 
COROMINAS PLANAS 

 
— Situació jurídica: 
El terreny està lliure de càrregues i gravàmens, i és propietari JOSE MARIA COROMINAS 
PLANAS, per títol d’ HERENCIA segons Escriptura autoritzada pel Notari FRANCISCO 
ARRIOLA GARROTE, en Manresa, amb data 05/08/1988 . Es troba inscrita en el foli 239, tom 
264, finca 445, inscripció 7, del Registre de la Propietat de Berga 

 
El supòsit expropiatori és: Millora de l'accés i arranjament del tancament perimetral al dipòsit 
de Cal Blau». 

 
— Valoració: 

 
 

Dades del bé Titulars % Titularitat 
Valoració 

inicial 

08091A005000030000WP - 
CAL FORROLL 

77253127Z - 
JOSE MARIA 
COROMINAS 
PLANAS 

100% 19.946,78 € 
 

 
 
 

19.946,78 € 
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Explica el Sr. David Font que aquest tema ja va passar al Ple el primer tràmit farà uns 2 
mesos, el qual es va aprovar per unanimitat; s’ha fet l’exposició pública del just i preu de 
l’expropiació, així com també del projecte d’arranjament del camí, sense que s’hagin 
presentat al.legacions, i per tant el que es proposa és l’expropiació definitiva d’aquest bé, 
amb la valoració de 19.946,78 €, comunicar-ho al propietari i emplaçar-lo per la signatura del 
document d’expropiació i l’ocupació de la finca per part de l’Ajuntament. 

 
 

Diu el Sr. Albert Xoy que es mantenen en la línia del que van dir al Ple anterior, i tot el que 
siguin millores i adequació d’espais hi estan totalment d’acord. 

 

 
 

Expedient 519/2019. Pròrroga del contracte del Servei de neteja viària. 

 

Favorable 
 

Tipus de votació: Nominal 
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0 

 
 

A favor 
 

DAVID FONT SIMON 
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ 
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH 
LLUÍS VALL CARRILLO 
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU 
ROGER BALLÚS NÚÑEZ 
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ 
TERESA TERRICABRES POUS 

 

En contra 
 

--- 

 

Abstencions 
 

ALBERT XOY SERRA 
JOANA PONS SOTO 
MARC ROJAS SAÑA 

 

Absents 
 

--- 

 

 
 
 

Considerant que, per Provisió d'Alcaldia de data 28 / de març / 2019, es va considerar la 
necessitat i la conveniència de la PRORROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA VIARIA PER 
UN  PERIODE  DE  10  ANYS,  que  en  l'actualitat  es  presta  mitjançant  gestió  indirecta: 
Concessió administrativa del servei 
Considerant que es va emetre informe per Secretaria que literalment es com segueix: 
“Expedient núm.: 519/2019 
Informe de Secretaria 

Procediment: Serveis Públics (Creació, Modificació o Extinció) 
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x] 

 

 
INFORME DE SECRETARIA 

 

 
D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 28 / de març / 2019 i en compliment del 
que s’estableix en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent, 

 
INFORME 
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PRIMER. Els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de 
la seva competència, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions 
aplicables. 

 
SEGON.  La llei de contractes del sector públic estableix: 

Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y 
régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 
Tot i així, s’ha d’estar al que disposen les directives comunitàries, d’acord amb el que estableixen les 
Juntes Consultives de Contractació. 

 
TERCER. L’article 23 de la Llei de Contractes del Sector Públic vigent a l’any 2007, si que contemplava 
la possibilitat de què el contracte preveiés una o vàries pròrrogues, i també una duració màxima del 
contracte “incloent els períodes de la pròrroga” –article 23.2-. 

 
Per tant, per donar claredat i certesa a la relació, el que caldrà és un acord de pròrroga del contracte 
per un període de 10 anys més, sense perjudici de què a la finalització d’aquest nou període se’n pugui 
pactar un altre de 5, dins dels 25 anys de duració màxima recollit a la clàusula Tercera del contracte, i 
en el plec de condicions, apartat 1.8, article 7 en que s’empara el contracte. Normalment les pròrrogues 
dels contractes s’entenen pel període que ha estat pactat, i en aquest cas si el període va ser de 10 
anys, la pròrroga s’hauria d’entendre per 10 anys més. 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT” 

 
 

Considerant que els 10 anys van finalitzar el 05/07/2018 i s’ha procedit a una prorroga tàcita 
per un any. 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 

 
ACORD 

 
PRIMER. Aprovar una prorroga per un període de 10 anys del contracte del Servei de neteja 
viaria de l’Ajuntament de Gironella, període compres entre el 05/07/2018 i el 05/07/2028. 

 
SEGON. Definir com a prestacions d’aquest Servei les següents: 

 
. Escombrat i/o rec a pressió de la zona de la via pública, mitjançant equips manuals i/o 
mecànics, per retirar i recollir qualsevol residu 
. Neteja amb aigua a pressió amb producte desinfectant mensualment indrets singulars del 
municipi (plaça de la Vila, plaça Església, Av. Catalunya, Plaça Pi i Margall...) 
. Neteja, un cop l’any, de les fonts d’aigua potable i ornamentals, excepte les ubicades enmig 
d’una zona enjardinada 
. Neteja de les pintades a les parets públiques, així com altres neteges a papereres, fanals, 
tòtems i mobiliari urbà en general 
. Neteja embornals (reixes i interior) un mínim de dos cops a l’any (amb planificació acordada) 
. Neteja de les herbes a voreres, vials i zones no enjardinades, així com intensificar neteja de 
restes vegetals d’arbres 
. Neteja i recollida d’excrements d’animals, amb campanyes concretes per reduir-les 
. Neteja adhesius o papers enganxats a fanals o qualsevol altre tipus de mobiliari urbà 
. Canvi dels raspalls de la màquina per raspalls mixtes 
. Neteja els patis dels centres de primària un cop al trimestre 
. Neteja manual intensiva als carrers del nucli històric, incloent nova zona repeu Muralla 
. Neteja de tots els carrers que es puguin incorporar 
. Neteja trimestral de les illes de contenidors (mensual els mesos de juny, juliol, agost i 
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setembre) 
. Implicació en l’organització de la jornada Let’s Clean Europe 

 
TERCER. Facultar a  l’Alcalde President tan àmpliament  com  en  dret  sigui  possible per 
l’execució dels presentes acords. 

 
Explica el Sr. David Font que aquest servei es va posar en funcionament el 2008, amb un 
període de vigència de 10 anys, prorrogables 10 anys més fins a un màxim de 25 anualitats, 
segons la Llei de contractes dels sector públic vigent en aquell moment. En aquest sentit, hi 
ha tota una sèrie de negociacions que s’han fet amb l’empresa adjudicatària del servei per tal 
d’incorporar dins de les prestacions que es prestaven en aquest servei i que estaven 
recollides en l’informe que creiem que són coses que en el seu moment no estaven 
contemplades en el serveis, però en canvi si que realment a nivell tècnic i també de l’Equip de 
Govern s’han valorat com a positives per fer-ho possible, així com també la renovació de la 
maquinària, amb l’adquisició per part de l’empresa d’una nova màquina que faci aquest servei 
d’una manera més eficient, i entre les millores hi ha coses que fins ara s’havien de fer amb 
mitjans manuals a la brigada municipal, que no sempre estaven ben cobertes i d’aquesta 
manera quedaran lligades amb un contracte, que haurà de fer l’empresa de neteja. 

 
El següent punt és idèntic, en el contracte de servei de jardineria, també es va donar inici a 
l’any 2008, amb els mateixos terminis prorrogables i amb els 25 anys màxim, que també 
s’incorporen una sèrie de millores en el propi servei, que no estaven previstes en el seu 
moment inicial, i que creiem que són necessàries per complir millor el servei. 

 
Per aquests motius es proposa la pròrroga d’ambdós serveis que a més són prestats per 
empreses del territori. 

 
Explica el Sr. Marc Rojas que el seu posicionament en aquest tipus de contractes de tan 
llarga durada no ho veuen massa bé. Nosaltres el que proposaríem són contractes de 4 anys, 
prorrogables 2 anys més, amb un termini màxim de 6, tot i que suposa que això no es pot 
canviar, però el nostre posicionament seria aquest, tot i que estem contents amb el servei de 
neteja i amb el servei de jardineria, però creiem que des de les administracions, contractes de 
tan llarga durada, amb un termini de 25 anys, és excessiu. 

 
Respon el Sr. David Font que la nova Llei de contractes ja no ho permet, de fet l’últim servei 
externalitzat en aquest cas el manteniment del servei d’aigua ja es va fer per 4 anys, més 4 
de pròrroga, que era el que permetia el servei, i que aquest 2019 finalitza la seva vigència 
sense possibilitat de nova pròrroga. Amb la nova Llei sí que queden molt més acotats els 
terminis, però antigament el termini de duració d’aquests contractes era molt més ampli. 

 
Pregunta el Sr. Marc Rojas si es podia haver fet algun tipus de renuncia en el contracte 
aquest, previ a 1 any anterior a la pròrroga per adequar-lo, o simplement s’ha seguit amb el 
tràmit que ja hi havia establert. 

 
Respon el Sr. David Font que no sap les clàusules exactes del contracte. 

 
Explica la Sra. Montserrat Morera, Secretària-Interventora de l’Ajuntament, que es va signar 
un contracte per 10 anys, i si llavors no el vols prorrogar, tot i que ho diguin les clàusules, tant 
per part de l’administració, com de l’empresa, aleshores si que hi ha l’obligació per una de les 
parts, 1 any abans, de denunciar el contracte, i llavors queda sense afecte quan es 
compleixen els 10 anys. Això implica que l’administració, en el període aquest ha de tornar a 
treure un altre cop a concurs el servei. 

 
Diu el Sr. Marc Rojas que ja és el que ells deien, si es pogués haver fet abans, per no tenir el 
contracte aquests 25 anys. 
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Diu el Sr. David Font que el què es pot plantejar és que d’aquí a 9 anys, fer la denúncia i en 
aquest cas, la segona pròrroga possible quedaria sense afecte. 

 
El Sr. Marc Rojas diu que un període de 20 anys entenen que és molt excessiu, i que poden 
haver passat moltes coses. 

 
Explica el Sr. David Font que hi ha un element que no és objecte de debat, perquè no tenim el 
càlcul fet, però en alguns contractes de serveis, en els quals hi ha d’haver-hi una inversió 
important en tema de maquinària, s’ha de calcular l’amortització d’aquesta maquinària amb el 
temps de durada del contracte, llavors el que això pot arribar a provocar és que si per 
l’amortització d’aquesta maquinària, redueixes el temps de contracte, el que fa és 
incrementar-se el cost mensual o anual, en aquest cas del servei, ja que la maquinària té una 
vida útil i ha d’estar amortitzada en els seus terminis, que és el què passa bàsicament amb el 
servei de recollida de residus. 

 
Diu el Sr. Marc Rojas que això passaria en el supòsit que l’empresa hagués de fer una 
inversió, si aquesta ja disposa dels mitjans, això ja no caldria. 

 
 

Explica el Sr. David Font que s’ha de fer un estudi de costos, independentment que l’empresa 
tingui o no tingui els mitjans mecànics o materials disponibles, on analitzes que per prestar 
aquest servei necessites uns recursos humans i uns recursos tècnics, i aquests s’han de 
dimensionar en funció de la durada del contracte. 

 

 
 

Expedient 521/2019. Pròrroga del contracte del Servei de jardineria. 

 

Favorable 
 

Tipus de votació: Nominal 
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0 

 
 

A favor 
 

DAVID FONT SIMON 
DAVID SABORIDO GONZÁLEZ 
JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH 
LLUÍS VALL CARRILLO 
Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU 
ROGER BALLÚS NÚÑEZ 
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ 
TERESA TERRICABRES POUS 

 

En contra 
 

--- 

 

Abstencions 
 

ALBERT XOY SERRA 
JOANA PONS SOTO 
MARC ROJAS SAÑA 

 

Absents 
 

--- 

 

 
 
 

Considerant que, per Provisió d'Alcaldia de data 28 / de març / 2019, es va considerar la 
necessitat i la conveniència de la PRORROGA PER UN PERIODE DE 10 ANYS DEL 
CONTRACTE DE JARDINERIA DEL MUNICIPI DE GIRONELLA, que en l'actualitat, es presta 
mitjançant gestió indirecta: concessió del Servei de jardineria del Municipi de Gironella 

 
Considerant que es va emetre informe per Secretaria que literalment es com segueix: 
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“Expedient núm.: 521/2019 
Informe de Secretaria 
Procediment: Serveis Públics (Creació, Modificació o Extinció) 
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x] 

 
 

INFORME DE SECRETARIA 
 
 

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 28 / de març / 2019 i en compliment del 
que s’estableix en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent, 

 
INFORME 

 
PRIMER. Els ens locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de 
la seva competència, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions 
aplicables. 

 
SEGON.  La llei de contractes del sector públic estableix: 
Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley. 
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y 
régimen de prórrogas, por la normativa anterior. 
Tot i així, s’ha d’estar al que disposen les directives comunitàries, d’acord amb el que estableixen les 
Juntes Consultives de Contractació. 

 
TERCER. L’article 23 de la Llei de Contractes del Sector Públic vigent a l’any 2007, si que contemplava 
la possibilitat de què el contracte preveiés una o vàries pròrrogues, i també una duració màxima del 
contracte “incloent els períodes de la pròrroga” –article 23.2-. 

 
Per tant, per donar claredat i certesa a la relació, el que caldrà és un acord de pròrroga del contracte 
per un període de 10 anys més, sense perjudici de què a la finalització d’aquest nou període se’n pugui 
pactar un altre de 5, dins dels 25 anys de duració màxima recollit a la clàusula Primera del contracte, i 
en el plec de condicions, Clàusula 4 en que s’empara el contracte. Normalment les pròrrogues dels 
contractes s’entenen pel període que ha estat pactat, i en aquest cas si el període va ser de 10 anys, la 
pròrroga s’hauria d’entendre per 10 anys més. 

 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT” 

 
Considerant que els 10 anys van finalitzar el 21/03/2018 i s’ha procedit a una prorroga tàcita 
per un any. 

 

 
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent 

 

 
ACORD 

 

 
PRIMER. Aprovar una prorroga per un període de 10 anys del contracte del Servei de 
jardineria de l’Ajuntament de Gironella, període compres entre el 21/03/2018 al 21/03/2028. 

 

 
SEGON. Definir com a prestacions d’aquest Servei les següents: 
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. Encoixinat de les escocelles i parterres amb escorça de pi, esporta o grava 

 

. Neteja de restes orgàniques i inorgàniques dels desguassos i dels voltants de fonts de boca 
incloses en les zones enjardinades 

 

. Aportació de flors de temporada per esdeveniments i dates assenyalades 
 

. Oferir dissenys de noves zones verdes amb espècies vegetals més òptimes per la salut de 
persones i condicions ambientals 

 

. Eliminar les restes vegetals de les reixes de la xarxa de drenatge pròximes als espais verds, 
i també mantenir-les lliures de sorra o terra 

 

. Implantar la festa de l’arbre, aportant material i personal humà 
 

. Ressembrat de la gespa, reposició d’arbusts i altres elements de jardineria que per causa 
natural, vandalisme o manca manteniment no estigui en bones condicions 

 

. Eliminació de males herbes o molsa en zones enjardinades i paviments tous 
 

. Destapar les lluminàries del sistema d’enllumenat quan la vegetació obstaculitzi la correcta 
il·luminació o visió 

 

. Tallar les herbes en zones del poble de més trànsit, com vorals de carretera i zona riu 
 

. Manteniment de les zones verdes que es puguin incorporar a futur 
 

 
TERCER. Facultar a l’Alcalde President tan àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució dels presentes acords. 

 

 
 
 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 
 
 

Donar compte dels Decrets d'Alcaldia. 
 

Es dóna compte dels Decrets d'Alcaldia del número 51/2019 fins el número 67/2019. 
 

 
 
 
 

C) PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

Diu el Sr. Albert Xoy que com ja sabeu hi ha aproximadament unes 20 famílies del C/Olvan Alt 
que porten 17 dies sense llum, per part de l’Ajuntament, segons tenim entès, només s’ha 
facilitat l’opció de posar un generador, que costa uns 400 € per pis, multiplicat per les 20 
famílies, serien aproximadament uns 8.000 €; volíem demanar-vos concretament quins 
passos ha fet l’Ajuntament fins ara i si ha estudiat alguna altre solució per evitar aquesta 
problemàtica. 

 
    Demana el Sr. David Font si explica tota la història des de l’any 2008. 
 
     El Sr. Albert Xoy li respon que sí. 
 

David Font: L’any 2006 van entrar diverses llicències d’obres en aquest Ajuntament, algunes 
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d’elles a nom d’una empresa constructora anomenada Metall Habit, SL, de la qual 
l’administrador i soci majoritari es deia Sebastià Franch, també paral·lelament es va entrar 
una llicència urbanística per part d’Endesa Distribución Eléctrica, que obligava, en aquest 
cas, al promotor, per tal de donar subministrament a aquests pisos que s’havien de construir, 
no només eren aquests 3 blocs que esmentes que estan construïts, sinó que era tota una 
Unitat d’Actuació que era molt més àmplia, obligava en aquest cas al promotor a la instal.lació 
d’una nova estació transformadora que incorporés com dues estacions a dins; una primera 
per donar cobertura a aquesta nova urbanització i que era fruit de les llicències d’obres i una 
segona era per descarregar el transformador que hi ha al Local del Blat, i que alimenta la 
majoria dels casc antic. En aquest cas les dues llicències d’obres es van executar, a partir 
d’aquí segons ens consta, per part del promotor es van impagar a l’instal.lador les obres que 
va efectuar del transformador i per tant, l’instal.lador no va fer la cessió que corresponia de la 
instal.lació a la companyia distribuïdora i subministradora d’energia que en aquest cas era 
Endesa. 

Paral·lelament durant un cert temps aquests pisos van funcionar amb un comptador 
provisional d’obres a nom de la promotora, que es va impagar, i en el moment que això va 
passar (entre el 2010 i el 2012) van deixar d’estar abastits per subministrament a través de 
comptador. 

A partir d’aquí s’han fet moltes reunions, algunes les va fer l’anterior Alcalde que em precedia, 
el Sr. Costa, de les quals fins i tot se n’havia aixecat constància per part de la Secretària; hi 
havia hagut reunions amb la companyia subministradora, amb el promotor, amb els veïns, 
amb l’instal.lador...., aquestes reunions s’han anat succeint al llarg dels mesos i dels anys, 
quan s’ha anat agreujant aquesta situació, que segurament ha sigut en els últims anys; s’ha 
intentat buscar una solució, la qual passava per un conveni de rescabalament, que això és 
alliberar part de la Unitat d’Actuació que formava part d’aquesta instal.lació elèctrica per donar 
només servei als blocs que estan edificats i deixar la resta de sector que encara no 
està desenvolupat, la càrrega d’haver de fer front a la despesa del transformador; aquesta és 
una situació que ha de facilitar a la companyia, a nivell legal, de com s’ha d’articular això. A 
dia d’avui encara no ens han facilitat la manera de com això s’articula, i aquesta és una de les 
vies que s’ha plantejat; una altra via que s’ha plantejat, a petició dels veïns, és analitzar si hi 
havia la possibilitat d’apropiar-se de les instal.lacions per part de l’Ajuntament, tenint en 
compte que havien passat uns certs anys des de la seva construcció, i axiò segons el codi 
civil no és possible si no passen 20 anys, i no 10 com semblava; i la tercera via que s’ha 
intentat amb la Direcció General d’Industria, Energia i Mines, és que ens facin d’interlocutors 
amb la companyia, per tal de poder trobar una solució, que a hores d’ara nosaltres 
desconeixem quina pot ser per fer-ho possible. 

L’Ajuntament davant la última problemàtica que va sorgir, vàrem valorar que la única 
alternativa amb caràcter immediat per solucionar-ho era a través de la instal.lació d’uns 
generadors fins que alguns dels altres passos que s’han tramitat i que els veïns coneixen, 
poguessin donar uns certs fruits que a hores d’ara estan sense resposta. 

 
Demana el Sr. Albert Xoy, què és el que se’ls hi ha de dir a les famílies, si han de continuar 
aguantant sense llum fins que es solucioni, o l’Ajuntament pot fer algun altre pas per intentar 
involucrar-se una mica més i evitar que aquestes 17 famílies, amb nens alguns, hagin de 
passar per aquesta situació complicada. 

 
Respon el Sr. David Font, que són els primers que des del primer moment, i creu que 
vosaltres també n’heu de ser coneixedors, i no només ara que s’ha agreujat més la situació, 
sinó que en aquests 3 anys i mig que hem estat plegats en aquest Ajuntament, segurament 
també éreu conscients d’aquesta problemàtica; amb alguna d’aquestes famílies s’està en 
conversa a través de l’àrea de serveis socials per oferir-els-hi alguna alternativa, i em consta 
que encara avui s’han reunit per fer-ho possible. Per tant, alternatives i solucions al diferents 
casos les tenim, intentem analitzar cas a cas, cada una de les situacions de les famílies, 
tenint en compte que el problema és el mateix, però les problemàtiques o circumstàncies 
familiars són diferents en cada una d’elles, i la nostra voluntat és intentar que això es 
solucioni, però nosaltres no tenim la solució màgica com a administració local per donar-hi 
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sortida, sinó que en aquest cas intentem que les dues parts, i a hores d’ara amb el suport de 
la Generalitat, intentin arribar a un punt d’entesa per fer-ho possible. 

 
Diu el Sr. Albert Xoy que espera es solucioni el més aviat possible, i creu que l’Ajuntament 
hauria d’involucrar-se tant com pugui i intentar solucionar el tema. Potser el tema del 
generador, una part dels costos els pot assumir l’Ajuntament per facilitar una mica les coses, i 
buscar una entesa en aquest sentit. 

 
Diu el Sr. David Font, que la interventora en aquest cas manifesti, si l’Ajuntament ha 
d’assumir una despesa que no pertocaria com a institució. Nosaltres podem fer molts 
esforços, podem intentar facilitar moltes de les coses, i podem buscar moltes alternatives, 
però malgrat la problemàtica és crítica, a hores d’ara no creiem que legalment poguem 
aportar part del cost d’aquest generador amb recursos públics, és la creença que tenim a 
hores d’ara, si legalment hi ha una via per fer-ho, doncs nosaltres hem intentat minimitzar 
aquesta situació que fa molts anys que s’arrossega, i crec que els veïns en són conscients, 
però que a hores d’ara és una situació crítica, i es van donar algunes solucions provisionals, i 
les comunitats de veïns han fet el que se’ls hi va proposar com una de les vies de fer-ho 
possible, això va seguint el seu curs, que no és immediat, però hem intentat plantejar 
solucions sobre la taula. Si la solució depengués només de l’Ajuntament podríem definir 
quina, i de quins terminis estaríem parlant, però no tenim la solució a sobre la taula. 

 
     El Sr. Albert Xoy, dóna les gràcies i espera que se solucioni aviat. 
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