P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Serveis tècnics
Data sessió: 27 de novembre de 2018
Assumpte: Desestimació de les al·legacions formulades contra l’acord del Ple d’aprovació
definitiva del projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del
municipi d’Olivella.
Núm. expedient: 2378-0474/2018
Antecedents de fet
Primer.- El 15 de maig de 2018, en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, es va aprovar
inicialment el projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del
municipi d’Olivella.
Segon.- El 24 de maig de 2018 es va publicar l’anunci del tràmit d’informació pública en el «Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona», en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», en el
tauler d’edictes electrònic municipal i en el Diari «Ara».
Tercer.- El 6 de juny de 2018, amb registre d’entrada 2106-2018, el senyor Joan Camps Rovirosa,
presenta una al·legació.
Quart.- El 14 de juny de 2018, amb registre d’entrada 2277-2018, el Sr. Joaquim Mas Rius, en
representació de la Sra. Mª del Carme Giménez Camps, presenta al·legació.
Cinquè.- El 21 de juny de 2018, amb registre d’entrada 2383-2018, el senyor Juan José Llorente
Brieva, en representació de l’empresa Grupo Llorente S.A., presenta una al·legació.
Sisè.- El 22 de juny de 2018, amb registre d’entrada 2401-2018, el senyor Juan José Llorente
Brieva, en representació de l’empresa Grupo Llorente S.A., presenta comunicació de canvi de
representant, per defunció de l’anterior.
Setè.- El 31 de juliol de 2018, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, es va aprovar
definitivament el projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del
municipi d’Olivella.
Vuitè.- El 6 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada 3436-2018, el senyor Ángel Jiménez Olmo,
en representació pròpia i de l’empresa OLMORAL S.L., presenta una al·legació contra l’acord del Ple
definitivament el projecte d’obres avantdit.
Fonaments de dret
En data 9 d’octubre de 2018, l’enginyer assessor municipal ha emès informe proposta sobre les
al·legacions del Senyor Ángel Jiménez Olmo, que es transcriu literalment a continuació:
«José Sánchez Puga, enginyer tècnic industrial col·legiat 14.210, actuant com a enginyer
assessor d’aquest Ajuntament, a requeriment de l’alcaldia, i en els aspectes de competència
exclusiva municipal, emet el següent:
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INFORME ENGINYER

Revisats el projecte tècnic i la documentació presentada a l’expedient de referència, 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:
Expedient:
Data:
Motiu:

Al·legacions expedient d’afectacions del projecte d’obres d’abastament
d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella
06.05.01.2378-0474
9 d’octubre de 2018
Resolució al·legacions Sr. Angel Jiménez Olmo.

Fets
1. Per provisió d’alcaldia de data 16 d'abril de 2018, es disposa: Iniciar els tràmits necessaris
per a la contractació d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del
municipi d’Olivella, mitjançant procediment de licitació obert simplificat.
2. El 15 de maig de 2018, el Ple de l’Ajuntament d’Olivella, aprova el projecte i la licitació de la
contractació d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella.
3. El 18 de maig de 2018, es publica l’anunci de licitació de la contractació d’obres d’abastament
d’aigua potable al sector de la Plana Novella.
4. El 25 de maig es posa en coneixement dels afectats, de l’acord del Ple, i del període
d’al·legacions.
5. El 23 de juliol de 2018, s’emet informe dels serveis tècnics municipals, redactat d’acord amb
el replanteig de l’obra, i la resolució de les al·legacions presentades al projecte aprovat
inicialment que han estat acceptades. Aquesta revisió afecta a més propietaris, donat que
l’expedient aprovat inicialment, no contemplava totes les afectacions.
6. El 31 de juliol de 2018, en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Olivella, es va
aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte d’obres
d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella». Aquesta
aprovació definitiva, incorporava les modificacions a l’expedient d’afectacions.
7. El Sr. Ángel Jiménez Olmo i la seva representada OLMORAL S.L., queden afectades en
aquesta revisió de l’expedient.
8.

El 21 d’agost de 2018, el Sr. Ángel Jiménez Olmo, recull de l’oficina de
correus , la notificació de les afectacions que li afecten.

9.

El 6 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada 3436-2018, el Sr. Ángel
Jiménez Olmo, en representació pròpia i de l’empresa OLMORAL S.L., presenta al.legació a
la documentació rebuda el 21 d’agost de 2018.
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Marc normatiu
1. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 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 (en endavant, LCSP).
2. Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions públiques (en endavant, RGLCAP), en tot allò que no
s'oposi a la LCSP.
3. 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.
4. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals.
5. Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
6. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
7. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
8. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya.
9. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Al·legació presentada
El Sr. Ángel Jiménez Olmo, comunica actuar en representació de:
o
La pròpia
o
La mercantil OLMORAL S.L., amb CIF: B59420548
o
Sra. Antonia Aviles Morales, amb DNI: 38523326M
Indicant com direcció de notificacions el de :
****
Presenta les següents al.legacions:

Primero: Que ha recibido, por correo certificado el dia 21 de agosto de 2018, la
notificació referenciada, en la que manifiesta una “aprobación definitiva” sin que el que
suscribe haya tenido noticia alguna, con anterioridad, del proyecto de ocupación
temporal o expropiació forzosa, en relación a los bienes propiedad de los que suscriben.
Segundo: Que en vista de la mentada notificación y la sorpresa de la misma por,
reiteramos, ninguna
Comunicación anterior, se solicitó...././... de cuyo acuerdo adjuntamos fotocopia como
anexo 01.
Tercero: Para tratar cuanto antecede, el que suscribe, solicta una reunión con la Iltma
Sra. Alcaldesa Dª Marta Verdejo a los efectos de tomar posiciones.......
Valoració de l’al·legació
Un cop revisada la documentació, es valora què:
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Al·legació Primera:
La no notificació de l’aprovació inicial del projecte, va ser motivada, per què no estava afectat
en el projecte presentat.
Ha estat a la realització de l’acta de replanteig, que s’ha detectat les mancances del projecte
original i s’ha procedit a la revisió de l’expedient, amb la conseqüent nova comunicació i a
l’obertura del període d’al·legacions corresponen.
Al·legació segona:
El document aportat, fa referència a acords de l’any 1993, entre l’interessat i l’Ajuntament
d’Olivella, sobre les obres de millora i reparació del camí de Can Grau a Plana Novella.
Aquest acord no fa referència cap actuació inclosa al projecte , ni afecta al projecte que ens
ocupa actualment.
Al·legació tercera:
Demana una reunió amb l’alcaldessa.
Proposta
Un cop valorada l’al·legació, es proposa què:
Primer.- NO ACCEPTAR l’al·legació primera:
La comunicació s’ha realitzat en temps i forma adequats, a partir de l’aprovació de la
modificació derivada del replanteig. El procediment ha estat realitzat segons estableixen els
articles 235 i 236, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la
que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento europeo y del
consejo, 2014/23/ue y 2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014.
Segon.- NO ACCEPTAR l’al·legació segunda:
El document aportat fa referència a un acord entre l’interessat i l’Ajuntament d’Olivella, signat a
l’any 1993 , que no afecta a l’expedient d’afectacions del present projecte.
Els aspectes tècnics del projecte presentat no queden afectats per l’acord signat a l’any 1993.
Tercer.- NO ACCEPTAR l’al·legació tercera:
No fa referència a cap aspecte tècnic o de procediment administratiu que sigui aplicable a
l’expedient d’afectacions que ens ocupa.
No obstant, la corporació decidirà allò que consideri més convenient per els interessos
municipals.
ACORD:
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions formulades pel senyor Ángel Jiménez Olmo contra l’acord
adoptat en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del 31 de juliol de 2018 d’aprovació
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definitivament el projecte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del
municipi d’Olivella.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada.
Tercer.- Declarar el règim de recursos aplicable:
Contra la resolució del recurs de reposició podeu formular 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 seva notificació.
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