NÚM 07/10
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia dos de novembre de 2010, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots
els Regidors, es constitueix el Ple ordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Jesús Brugués i Brugués i amb l'assistència dels Regidors
Sr. Josep Centellas, Sr. Joel Jorba, Sr. Vicenç Jorba, Sr. Josep Jorba, Sr. F. Xavier
Brugués, la Sra. Montserrat Costa.
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i trenta minuts. Procedint-se
per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de ser
discutits en aquesta sessió.
PRIMER.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL
Complides totes les formalitats legals determinades, l’Ajuntament ha format les meses
electorals que s’indiquen, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs que es
detallen.
SECCIÓ 001
MESA U
TITULARS:
President: ALICIA ORTEGA MULA
1er. Vocal: FRANCISCO VILANOVA JUNYENT
2on. Vocal: FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ CORDOBA
SUPLENTS:
De President: JOAN SALO ARMENGOL
De President: SANTIAGO VILLAMURT MABRAS
De 1er.Vocal: JAUME ALSINA SOLE
De 1er Vocal: ROSER BRUGUÉS HARO
De 2on.Vocal: ESPERANÇA SANOU LLAMBIAS
De 2on.Vocal: ROSER VILANOVA MUSET
SEGON.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap al·legació a
l’acta de la sessió de data 21 de setembre de 2010, d’acord amb el que estableix l’art.
106.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i l’acta queda aprovada
per unanimitat.
TERCER.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2011
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EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada,
amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Per tot l’exposat, el Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres abstencions del
grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2011 i
següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
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Ordenança Fiscal núm. 12:
reguladora de la Taxa per la recollida
d’escombraries:
Es modifica l’article 5.5: Gaudiran d’una bonificació del 50% de la taxa, les empreses
que acreditin que els residus industrials els elimina mitjançant un gestor de residus
autoritzat.
Per gaudir de la bonificació caldrà adreçar, abans del dia 1 de febrer de cada any, la
corresponent sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributaria o a l’Ajuntament de Castellolí,
juntament amb el contracte anual amb el gestor de residus autoritzat.
Es modifica l’art. 6 quota tributària, s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
Vivendes familiars

126,59

Magatzem industrial

348,11

Magatzem de fruita i verdura

464,26

Bars, cafeteries

406,15

Restaurants

8,14 €
aixecat

Hotels, fondes, i residències

8,14€
aixecat

Discoteques

1666,62

Locals industrials
superfície

fins

a

250

m2

de

406,97

Locals industrials de mes de 251 m2 de
superfície

650,69

Locals industrials de mes de 500 m2 de
superfície

977,10

Locals comercials fins 50m2

271,28

Locals comercials més de 50m2

426,13

Garatges independ. d'habitatges

126,59

Persones jubilades o vídues que visquin
soles

63,29

Vivendes disseminades

63,29

Activitats esportives i recreatives

8,14€
aixecat

per

contenidor

per

contenidor

per

contenidor

Ordenança Fiscal núm. 17: reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Es modifica l’art. 6 quota tributaria:
Euros
Tarifa primera. Subministrament d’aigua
Habitatges: per cada m3 consumit
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Fins a 6 m3 mensuals
3,09 €/mes
Entre 7 i 15 m3 mensuals
0,78 €/m3
Entre 16 i 30 m3 mensuals
1,58 €/m3
Més de 30 m3 mensuals
2,84 €/m3
Locals comercials i industrials: per cada m3 consumit
Fins a 6 m3 mensuals
3,30 €/mes
Entre 7 i 15 m3 mensuals
0,78 €/m3
Més de 15 m3 mensuals
1,58 €/m3
Euros
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Alta connexió
300 €
Canvi de titular
90 €
Ordenança Fiscal núm.8 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que
disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat
administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Article 2. Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística
sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les
determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances
municipals, conforme el que preveu l’article article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases del règim local i l’article 187.4 del TRLUC.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o
s'executin les obres.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes
de les obres.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Base imposable
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1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la modificació
de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les
obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, reforma, modificació d’estructures o
rehabilitació d’edificis o construccions existents, la construcció o instal·lació de murs i tanques i
l’autorització d’obres de manera provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera utilització i
ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos de manera
provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al
subsòl i la instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació
d’antenes o dispositius de comunicacions de qualsevol tipus.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre béns
immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de
construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat horitzontal o bé d’un complex
immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment de nombre d’habitatges o
establiments i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements
susceptibles d’aprofitament independent dels que hagin fet constar en una declaració d’obra
nova precedent.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública, la
superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d’arbres aïllats, en
els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la superfície afectada per l’extracció
d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit
de materials que alterin les característiques del passatge.
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que correspon a la
maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
Article 6. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària
se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) El 0,80 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació
posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord
amb les regles contingudes en l’apartat 1.
3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la llicència, les
quotes que s'hauran de liquidar seran el 50% per cent de les que s'assenyalen en el número
anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.
Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de
què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al
contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
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Article 7. Beneficis fiscals
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta Ordenança
podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost.
Article 8. Acreditament
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat municipal.
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ d’una
quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa.
3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació
prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal conduent
a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient
administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició, en
el cas que no fossin autoritzables.
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o
desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de
comprovació en el cas de les activitats comunicades.
Article 9. Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una comunicació
prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent en el Registre
General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic competent,
que haurà d’estar
obligatòriament visat pel col·legi oficial competent en els casos en què sigui preceptiu, on
s’especifica de forma detallada naturalesa de l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de
l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no
s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud
un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície
afectada, del nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es
modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el
nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació.
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de constituir
a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència o de realitzar la
comunicació prèvia.
2.Una vegada concloses les obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de la
taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions o de
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l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la
liquidació definitiva.
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de satisfer en
els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.
4. El subjecte passiu pot sol·licitar que el dipòsit constituït en metàl·lic s’apliqui com a pagament
a compte de la liquidació. En aquest cas, només s’haurà de pagar la diferència entre el deute
tributari originat per la liquidació de la taxa i la quantia del dipòsit.
Article 11. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que
fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança
celebrada el ..............
vigor al dia següent al
modificació o derogació

fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
i que ha quedat definitivament aprovada en data ..........., entrarà en
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
expressa.

Ordenança Fiscal Núm. 20 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i 20.4.i) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix
la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme municipal de Castellolí s'ajusten a l’ordenament jurídic vigent, d’acord amb les facultats
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses conferides als ajuntaments
per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, per la
normativa reguladora de les activitats amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels
espectacles públics i les activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les
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ordenances municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la
prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses.
2. Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que s'especifiquen
a les tarifes contingudes a l'article 6 d'aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es
refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, titulars de l'activitat i/o instal·lació que fonamenti
la intervenció de l'administració municipal.
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any
natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol i a
comunicar la designació a l’Ajuntament.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
No es concedirà cap exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o 60,00€
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic.

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.

75,00€

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 600,00€
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2,
o de llur modificació substancial

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 700,00€
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500
m2, o de llur modificació substancial

5. Tramitació del procediment de permís ambiental.

400,00€
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6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 300,00€
d’activitats amb incidència ambiental

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 1000,00€
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500
m2,

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de 1500,00€
llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500
m2.

9. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i 600,00€
activitats recreatives.

10. “Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives:
10.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats 200,00€
recreatives.
10.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives

200,00€

10.3 : Modificació no substancial dels establiments

200,00€

10.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per
a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la 300,00€
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament)
10.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 300,00€
l’annex I del Reglament
10.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la
normativa d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de 300,00€
comunicació o de declaració responsable

11. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al 500,00€
públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i
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activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament)

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració
responsable
per
l’obertura
d'establiments
industrials, 10€/m2
mercantils, comercials o professionals d’activitats sense incidència
ambiental i sense espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis
d’activitat.
400,00€
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal

14. Tramitació del procediment de revisió de
llicència d’obertura 500,00€
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives
15. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a
llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats 500,00€
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals

16. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència
600,00€
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

17. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el 300,00€
control el duen a terme tècnics municipals.

18. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia
200,00€
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.

19. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 200,00€
Reglament)

20. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions 300,00€
subjectes a llicència ambiental.

21. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al
100,00€
règim de comunicació ambiental.
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22. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres 100,00€
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no
permanent desmuntable
23. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les 500,00€
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009,
de 6 de juliol)
24. Procediment de llicència municipal per activitats de radiofreqüència i 2500,00€
antenes de telèfon mòbil

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de presentació de
la instància que iniciï el corresponent procediment, si el subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat o la instal·lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat o
comprovat prèviament per l’ajuntament que s’ajusten al marc normatiu a què fa referència l’article
2 d’aquesta Ordenança, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï efectivament l’activitat municipal que
constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l’obligació de contribuir, no l’afectaran de cap manera la seva concessió
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o desistiment del sol·licitant
després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de
les activitats comunicades.
Si el desestiment es formulés abans de la concessió de la llicència, les quotes que s’hauran de
liquidar seran el ...... per cent de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat
s’hagués iniciat efectivament. Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el
desistiment es formula abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es
retornarà integrament al contribuent l’import de la taxa. Altrament, no és retornarà cap import.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la instància que iniciï l’actuació o l’expedient
es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la
sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
2. En els supòsits diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la notificarà
al subjecte passiu, per al seu pagament.
Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
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s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.
Disposició final
La present Ordenança
celebrada el ..............
vigor al dia següent al
modificació o derogació

fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
i que ha quedat definitivament aprovada en data ............., entrarà en
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva
expressa.

Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de
les mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal Núm. 10 Reguladora de la Taxa especial per l’organització d’events
públics a les instal·lacions del Parcmotor.
Article 1r.- Disposició general.
D’acord amb l’article 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals, s’estableix una taxa per l’organització d’events públics a les instal·lacions del
Parcmotor Castellolí.
Article 2n.- Fet imposable.
Ho és l’ús en general del Parcmotor i instal·lacions d’aquest àmbit, per practiques
esportives, comercials i de lleure.
Article 3r.- Subjectes passius i Responsables.
Els organitzadors de les activitats que constitueixen el fet imposable.
Article 4t.- Bases i quota tributàries.
Són les establertes en la següent:
TARIFA
Activitats esportives pròpies i organitzades per
les entitats del Parcmotor i Federacions
esportives de l’àmbit del motor.
Events esportius organitzats per altres entitats
Activitats comercials
Altres activitats amb concurrència pública

0,00€

250,00€
500,00€
600,00€

Article 5è.- Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament d’aquesta taxa les activitats esportives pròpies i
organitzades per les entitats del Parcmotor i Federacions esportives de l’àmbit del motor.
Article 6è.- Gestió.
Les entitats que formen part de les instal·lacions del Parcmotor comunicaran a
l’ajuntament, amb una antelació mínima de 15 dies, els events esportius organitzats per
altres entitats, activitats comercials, i/o altres activitats amb concurrència pública, que
es realitzin a les seves instal·lacions.
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L’Ajuntament liquidarà la taxa corresponent a les entitats organitzadores.
Article 7è.- Infraccions i sancions.
La manca de comunicació a l’Ajuntament, per part de les entitats integrants del
Parcmotor, de les diferents activitats o la falsedat en aquestes comunicacions serà objecte de
sanció.
L’import d’aquesta es fixarà en funció de la quota i podrà oscil·lar entre cinc i deu vegades
l’import de la taxa.
Article 8è.- Disposició final.
La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia
xxx de xxx de 2010, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2.011, i continuarà vigent
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
Quart.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm.28 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.
Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.k i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula
la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor
de l’empresa o, si escau, les empreses que tinguin la funció de transportar energia
elèctrica, així com construir, mantenir i maniobrar les instal·lacions de transport.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada del terme municipal, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per dur a terme l’activitat de
transport d’energia elèctrica i realitzar les tasques necessàries per assolir l’objectiu.
2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es produirà
sempre que per al transport d’energia elèctrica calgui utilitzar subestacions, línies d’alta
tensió, línies d’altres tensions i altres instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el
subsòl, el sòl o volada del territori d’aquest Municipi.
3. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial
constituït en el sòl, subsòl o vol del territori municipal, necessàries per al transport
d’energia elèctrica.
Article 3r. Subjectes passius
1.Són subjectes passius l’empresa o les empreses que utilitzin el domini públic local per
a realitzar l’activitat de transport d’energia elèctrica.
2. En l’actualitat l’activitat de transport d’energia elèctrica està assignada a Red Eléctrica
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de España (REE).
Article 4t. Base imposable i quota tributària
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica ,
s’aplicaran les fórmules següents de càlcul:
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula:
BI = IMN/ km * KLM
Esssent:
IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió.
El seu import per a 2011 és de 36.320 euros.
KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes
per al transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal.
b) Quota tributària
La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable.
Article 5 . Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2. El dia 1 de gener de cada exercici es merita la taxa en raó als kilòmetres de línies
aptes (KLM) per al transport d’energia elèctrica i utilitzades per REE, que estiguin
operatives en aqueixa data.
3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser
declarada en el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i
surtirà efectes en l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el
prorrateig de la quota corresponent.
Article 6. Règim de declaració i d’ingrés
L’empresa REE haurà de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la meitat de la quota
resultant del que estableix l’apartat b) de l’article 4t en els mesos de gener i juliol.
Article 7. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de l’empresa REE, en ordre a simplificar el compliment de les
obligacions derivades dels procediments de gestió i recaptació de la taxa.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme
de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
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4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 8. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà
segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el
que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 4
1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor del paràmetre
IMN/km, de forma justificada en el corresponent informe tècnico-econòmico i
referenciada a les dades publicades oficialment.
Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2011 continuarà aplicant-se el valor
reflectit a l’apartat a) de l’article 4t.
2. El valor de la longitud de línies operatives en el Municipi (KLM) podrà variar quan per
part de REE es declari i provi la variació o quan l’Ajuntament en tingui coneixement. Els
efectes de la variació seran els establerts a l’article 5.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1
de gener de 2011 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Cinquè.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció
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legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010:
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Ordenança Fiscal Núm. 20 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm.28 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.
Sisè - Derogar les ordenances fiscals següents:
Ordenança fiscal núm. 10: Taxa per llicencia d'obertura d'establiments

Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació
de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i
el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 8 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Ordenança Fiscal Núm. 20 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm.28 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica.
Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

El Sr. Josep Jorba manifesta, en relació a l’ordenança d’events públics a les
instal·lacions del Parcmotor, que es una taxa de bona voluntat però de poca recaptació.
El Sr. Josep Jorba demana que es publiquin a la web municipal totes les ordenances.
QUART.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CRÈDIT ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA (CAMÍ CAL TARDÀ)
El Ple de la Corporació amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres en contra
del grup municipal ApC.
Primer.- Acceptar el crèdit següent atorgat per la Diputació de Barcelona mitjançant
acord de la seva Junta de Govern de 30 de setembre de 2010, amb càrrec a la Caixa
de Crèdit de Cooperació Local:
-

Import: 27.756,52 euros, destinat a finançar l'actuació " Reparació i pavimentació
camí de cal Tardà” al 0% d’interès anual a retornar en 10 anualitats.

Segon.- Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Comprometre's a consignar en l'estat de despeses dels pressupostos dels
exercicis en què hagi de reintegrar-se el crèdit, les partides corresponents per atendre
l'abonament a la Diputació de l'import de les anualitats fixades per al reintegrament del
crèdit concedit.
Quart.- Afectar, durant aquest exercicis, els ingressos que obtingui l'Ajuntament
procedents de la recaptació dels tributs propis i de les participacions i recàrrecs
municipals d'impostos de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, fins a cobrir l'import
de les anualitats corresponents al reintegrament del crèdit concedit, per tal de garantir
aquesta obligació.
Cinquè.- Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde - President d'aquest Ajuntament, perquè
procedeixi a la signatura del conveni indicat, i realitzi qualsevol altre acte o tràmit per a
l'efectivitat d'aquest acord.
Sisè.- Facultar la Diputació de Barcelona perquè pugui percebre directament de
l'entitat pagadora o recaptadora dels ingressos afectats la totalitat de les quantitats
vengudes i no satisfetes.
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El Sr. Josep Centellas manifesta que el vot serà en contra per la pèrdua de subvenció a
través del Consell per aquesta obra i perquè no creuen que l’actuació que s’està fent al
camí de cal Tardà sigui la correcta, que s’haurien de fer trams definitius d’asfaltat.
CINQUÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2010
El Ple de la Corporació acorda, amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2010 en la
següent forma:
CRÈDITS A SUPLEMENTAR
Per fer front a les despeses caldrà augmentar les partides següents amb la quantitat
que s’expressa:
funcional econòmica descripció
total
ampliació
150
227.06
Honoraris tècnics
3884,56
450
210.00
Infraestructura i bens naturals (accés
14000,00
coves, accés castell, altres)
330
22700
Neteja diversa
8000,00
942
76100
Fons Català supramunicipal
13,02
165
63300
Reforma Enllumenat Públic
93747,76
155
625.01
Senyalització varia (ruta barraques)
3500,00
total
FINANÇAMENT
AUGMENT INGRESSOS
329.00 Taxa obertura establiments
39900 Altres Ingressos
11300 Impost bens immobles
30200 Taxa escombreries
91101 Crèdit reforma enllumenat públic
TOTAL

123145,34

3884,56
5000,00
6000,00
2013,02
17220,75
34118,33

NOUS INGRESSOS
790.00 Subvenció programa Viure al Poble- FEDER
750.63 Generalitat- programa Viure al Poble

84575,66
4451,35

TOTAL

89027,01
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SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d'exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d'anunci al B.O. de la Provincia i
Tauló d'Edictes d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant
aprovat definitivament el present expedient si en el termini d'exposició pública no es
presenta cap reclamació.
SISÈ.- APROVACIÓ,
EXERCICIS TANCATS

SI

S’ESCAU,

DE

BAIXES

DE

DRETS

RECONEGUTS

Un cop instruït l’expedient de baixa i modificació de drets reconeguts pendents de
cobrament i obligacions reconegudes pendents de pagament, integrats en l’agrupació
de pressupostos tancats,
El Ple de la Corporació, amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres abstencions
del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, que es relacionen a continuació:
INGRESSOS
any
partida
2006

480.01

Concepte

Import

Aportacions Particulars franja
protecció Pinyerets

378,00

Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva les baixes
esmentades
SETÈ.-ADJUDICACIÓ SI S’ESCAU, DE L’OBRA DE MILLORA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC DE CASTELLOLÍ
Atès que mitjançant acord de Ple de data 21 de setembre de 2010 s’aprovà l’expedient
i els plecs de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres consistents en la
millora de l’enllumenat públic de Castellolí, per procediment negociat sense publicitat.
Atès que amb data 19 d’octubre de 2010 es constituí la Mesa de Contractació, la qual,
tenint en compte els aspectes de negociació amb l’empresa, realitzà una proposta
d’adjudicació a favor de l’empresa ELM SL examinada la documentació que l’acompanya
i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, el Ple de la Corporació 4 vots a favor del grup
municipal CiU i 3 abstencions del grup municipal ApC acorda:
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PRIMER. Adjudicar el contracte per a la realització de les obres de millora de
l’enllumenat públic de Castellolí per procediment negociat sense publicitat a l’empresa
ELM SL pel preu de 165.747,76 euros, dels quals 25.283,56€ corresponen a l’Impost
sobre el valor afegit.
SEGON. Notificar l’adjudicació a tots els candidats que no han resultat adjudicataris.
TERCER. Notificar i requerir a l’empresa ELM SL, adjudicatari del contracte, perquè
presenti, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents
acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com d’haver constituït la garantia
definitiva i citar-lo per a la signatura del contracte.
QUART. Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el perfil de contractant.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
VUITÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 I 3 DE L’OBRA
DE REPARACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAL TARDÀ.
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’empresa Taller Auria SCCL, per import de
14.091,85 € i 2.536,53 euros d’IVA, i la certificació núm 3 i última per import de
16.393,72 € i 2.950,87 euros d’IVA, corresponent a l’obra de reparació i pavimentació
del camí de cal Tardà .
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat
El Sr.Josep Centellas manifesta que el seu grup votarà a favor perquè les factures
s’han de pagar, però no estan d’acord amb el tipus d’obra que s’està executant.
NOVÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CERTIFICACIÓ 1 I 2 DE L’OBRA LOCAL
MUNICIPAL PER SERVEIS EDUCATIUS, CULTURALS I SOCIALS
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’empresa Constru-Valls SL, per import de
3.736,58 € i 672,58 euros d’IVA, i la certificació núm 2 per import de 18.622,58 € i
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3.352,06 euros d’IVA, corresponent a l’obra de construcció de local municipal per
serveis educatius, culturals i socials
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat
DESÈ.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret núm. 166 de data 17 de setembre de 2010
Decret núm. 167 de data 20 de setembre de 2010
Decret núm. 168 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 169 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 170 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 171 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 172 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 173 de data 21 de setembre de 2010
Decret núm. 174 de data 24 de setembre de 2010
Decret núm. 175 de data 27 de setembre de 2010
Decret núm. 176 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 177 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 178 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 179 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 180 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 181 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 182 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 183 de data 28 de setembre de 2010
Decret núm. 184 de data 29 de setembre de 2010
Decret núm. 185 de data 1 d’octubre de 2010
Decret núm. 186 de data 5 d’octubre de 2010
Decret núm. 187 de data 5 d’octubre de 2010
Decret núm. 188 de data 5 d’octubre de 2010
Decret núm. 189 de data 8 d’octubre de 2010
Decret núm. 190 de data 14 d’octubre de 2010
Decret núm. 191 de data 18 d’octubre de 2010
Decret núm. 192 de data 18 d’octubre de 2010
Decret núm. 193 de data 18 d’octubre de 2010
Decret núm. 194 de data 19 d’octubre de 2010
Decret núm. 195 de data 19 d’octubre de 2010
Decret núm. 196 de data 19 d’octubre de 2010
Decret núm. 197 de data 19 d’octubre de 2010
Decret núm. 198 de data 19 d’octubre de 2010
ONZÈ.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU
MUNICIPAL
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El Ple de la Corporació en sessió de data 29 de desembre de 2009, va prendre l’acord
d’aprovació de la proposta de conveni de col·laboració per desenvolupar el programa de
manteniment de l’arxiu municipal, presentada per la Diputació de Barcelona.
El punt 4art. del conveni esmentat especifica, entre d’altres, el compromís de la
Diputació de Barcelona d’elaborar la proposta de Reglament del Servei
l’Arxiu
Municipal.
La Diputació de Barcelona va aprovar el model tipus de Reglament del Servei d’Arxiu
Municipal, publicat al BOPB 117 de data 17 de maig de 2010 i anunciat al DOGC
núm.5643 de data 4 de juny.
Per tot l’exposa, el ple per unanimitat acorda:
Primer.- aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal elaborat per la Diputació de
Barcelona.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona
DOTZÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Josep Jorba manifesta que no li ha semblat be que no s’hagi convocat mesa de
contractació per la concessió del servei extern de neteja.
El Sr. Alcalde respon que s’ha portat amb tota la discreció possible, sense publicitat,
per haver-hi personal implicat, que ha hagut una negociació llarga perquè la persona
conservés tots els drets i que no ha estat fàcil.
El Sr. Josep Jorba manifesta que s’està acabant la barraca de pedra seca del polígon de
Can Parera i pregunta si estan assignades les hores per reparació d’altres barraques
contemplades en el conveni.
L’alcalde manifesta que les hores encara estan per designar.
El Sr. Josep Jorba manifesta que el camí de Sant Feliu, a causa de les obres de
Dragados, està en molt mal estat. Les obres pràcticament han acabat, el camí quasi ja
no s’utilitza pels camions perquè la traça de l’obra està totalment acabada i creu que
per part de l’Alcaldia s’hauria de fer una gestió en ferm perquè el camí quedi totalment
reparat i acabat.
L’Alcalde manifesta que l’estat final del camí quedarà totalment arreglat perquè es un
compromís amb GISA . Es parlarà amb la direcció d’obra perquè es faci una actuació
més definitiva.
El Sr. Josep Centellas trasllada inquietuds manifestades pels veïns:
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Es planteja la necessitat d’un mercat ambulant atès el tancament de la botiga de
queviures existent al poble.
El Sr. F.Xavier Brugués manifesta que està en contacte amb el Sr. Emili Castells,
president de la FACS per estudiar una sol·lució.
-

El Sr. Josep Centellas pregunta si hi ha hagut resposta a les al·legacions de l’eix
transversal ferroviari.
L’alcalde manifesta que no hi ha hagut nova informació des de fa mesos, i que es faran
gestions en el moment oportú.
El Sr. Josep Centellas pregunta com està el cobrament de l’expedient sancionador per
tinença d’animals.
El Sr. Vicenç Jorba respon que està per cobrar, que l’Orgt està fent les gestions
corresponents.
El Sr. Josep Centella pregunta com està el tema de l’antic concessionari de la
guarderia.
El Sr. Alcalde respon que està en procés judicial i que probablement el judici serà
durant el gener de 2011.
El Sr. Josep Centellas pregunta quin calendari està previst per la tramitació del POUM i
la presentació de l’estat actual.
L’alcalde respon que està en mans de l’equip redactor, que el compromís es que abans
de l’aprovació inicial es faci una reunió general informativa de tot el document, que
s’intentarà que sigui durant aquest any.
La Sra. Montserrat Costa pregunta si les baranes que han posat al camí de cal Tardà
son definitives.
L’alcalde respon que no, que s’han de modificar i que no hi ha conformitat tècnica.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-dues hores del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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