NÚM 02/11
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT EN
DATA 12 D’ABRIL DE 2011
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dia dotze d’abril de 2011, 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.- 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 25 de gener de 2011, 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.
SEGON.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL CONVENI MARÇ PER A LA IMPLANTACIÓ
D’UN MODEL INTEGRAT D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ.
Atès el Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la
Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un model integrat d'Atenció al Ciutadà
en l’àmbit territorial de Catalunya signat en data 5 de juliol de 2007.
Atès que l’objectiu d’aquest conveni es l’establiment progressiu d’una xarxa d’espais
comuns d’atenció al ciutadà.
Atès que l’Ajuntament de Castellolí està interessat en prestar aquest servei al
ciutadans, el Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Sol·licitar l’adhesió al Conveni Marc de 5 de juliol de 2007, publicat al Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4935, de 27 de juliol de 2007 i al Butlletí
Oficial de l’Estat núm. 190 de 9 d’agost de 2007, subscrit entre l'Administració General
de l'Estat i l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’un
model integrat d'Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió de
la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 28
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Atès que s’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la
interposició del recurs contenciós nº 446/2011 contra l’aprovació definitiva derivada de
l’acord d’aprovació provisional de data 2 de novembre de 2010, relatiu a la imposició i
ordenació per a l’exercici 2011 de l’Ordenança fiscal número 28, reguladora de la Taxa
per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa transportista
d’energia elèctrica.
Atès que amb motiu de la revisió de l’expedient administratiu relatiu al recurs
contenciós esmentat, s’ha constatat l’existència de defectes en el procediment
d’imposició i ordenació de l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, sense que
sigui possible la seva rectificació amb efectes per a l’exercici 2011, a la vista de que la
meritació de la taxa regulada a l’ordenança es realitza en data 1 de gener.
Atès la conveniència de clarificar la situació respecte als contribuents afectats per
l’ordenança i, sense perjudici de que puguin ser adoptats nous acords d’imposició i
ordenació en legal forma pels exercicis 2012 i següents.
Vist que l’article 52.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, estableix la competència del Ple per
l’aprovació d’ordenances.
En virtut de tot això, el Ple amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC acorda
Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’imposició i ordenació per l’exercici de 2011 de
l’ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a
favor de l’empresa transportista d’energia elèctrica, contingut en el punt quart de
l’acord del Ple de data 2 de novembre de 2011, elevat a definitiu.
QUART.- RATIFICAR, SI S’ESCAU, DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part del Ple es ratifica amb quatre vots a favor del grup municipal CiU i tres
abstencions del grup municipal ApC el següent decret:
DECRET NÚM. 33 DE DATA 10 DE FEBRER DE 2011

En data 27 de juny de 2003 l’Ajuntament de Castellolí va signar un conveni amb la Sra. Pilar
Nasarre i Madrazo, ja finada, i el Sr. Ramon Vidal Brugués en virtut del qual l’Ajuntament es
comprometia a tramitar la revisió de les NNSS de Planejament per tal d’incloure un àmbit de
superfície aproximada 295.000m2 que seria objecte de requalificació en sòl urbanitzable
delimitat, contenint disposicions sobre els usos , gestió , cessions i edificabilitat.
Com a contrapartida els particulars s’obligaven al pagament de les despeses de planejament,
gestió i execució.
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En data 28 de desembre de 2004 l’Ajuntament signa, amb el Srs. Antonio Alemany Nasarre,
Ramon Vidal Brugués i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, un conveni que té
per objecte concretar els treballs de revisió de les NNSS , el seu pressupost i pagament.
Aquest conveni és complementat en la mateixa data, per un altre signat per l’Ajuntament amb
els senyors Alemany i Vidal, i posteriorment per un altre de nou, de 18 d’octubre de 2005.
En data 3 de novembre de 2009 l’Ajuntament de Castellolí signa, amb els senyors Alemany i
Vidal i el Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, un conveni on resta actualitzat que
els treballs a realitzar seran els de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, i en la
mateixa data l’Ajuntament i els senyors Alemany i Vidal signen un de nou on es disposa que els
senyors Alemany i Vidal, en les qualitat en què actuen s’obliguen a satisfer en concepte de
contribució per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal la quantitat de
139.935,44 euros .
Mitjançant escrit tramès per correu administratiu en data 19 de novembre de 2010, els senyors
Vidal i Alemany manifesten que davant de l’incompliment del conveni de data 27 de juny de
2003 demanen a l’Ajuntament procedeixi a la devolució de la quantitat de 139.935,44 euros
ingressats a la caixa de la Corporació el dia 3 de novembre de 2009.
Atès que l’Ajuntament ha vingut complint i compleix estrictament amb les obligacions derivades
dels convenis esmentats, en particular el de promoure la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, amb la inclusió de l’àmbit previst en el conveni de 27 de juny de 2003
amb els paràmetres i circumstàncies que en el mateix s’indiquen.
Atès que el tràmit d’informació pública de l’avanç de planejament del mes de gener de 2010
inclou expressament aquesta previsió amb les preceptives adaptacions derivades de disposicions
d’altres administracions i d’obligat compliment.
Atès que l’Ajuntament no ha procedit en cap moment a incloure en els treballs previs de
l’aprovació inicial del POUM previsions alienes al conveni signat ni externes al sector, no es pot
afirmar cap incompliment del mateix.
Atès que l’equip redactor està treballant amb absoluta normalitat en la redacció de la
documentació necessària per a què l’Ajuntament pugui procedir a l’aprovació inicial del POUM
amb estricte compliment dels convenis signats.
Atès que és mancada de tota fonamentació la sol·licitud de devolució de la quantitat abonada
per finançar els costos de redacció del POUM,
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer .- Denegar la sol·licitud de devolució formulada pels senyors Antonio Alemany Nasarre i
Ramon Vidal Brugués de la quantitat de 139.935,44 euros ingressats a la caixa de la Corporació
per finançar els costos de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellolí , de
conformitat amb els convenis signats en el seu dia, atès que l’Ajuntament està complint
estrictament amb les seves obligacions derivades dels referits convenis, i en particular la de
promoure la tramitació del POUM amb l’estricta inclusió d’aquelles determinacions acordades.
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució als Srs. Antonio Alemany Nasarre i Ramon Vidal Brugués

Per part del Ple es ratifica per unanimitat el següent decret
DECRET NÚM. 60 DE DATA 22 DE MARÇ DE 2011

Atès el conveni de col·laboració presentat per la Diputació de Barcelona en relació a la
participació del municipi de Castellolí en el Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals
de l’any 2011.
Atès que la prevenció constitueix un dels elements bàsics de la lluita contra el problema dels
incendis forestals, i que dintre d’aquesta prevenció la vigilància, tant per detectar els focs com
per evitar el seu inici, ocupa una plaça central.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de
Castellolí i l’Agrupació de Defensa Forestal de Castellolí per a la participació al Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals 2011.
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es celebri.
Tercer.- Comunicar aquest decret a la Diputació de Barcelona

CINQUÈ.- DONAR COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret núm. 12 de data 21 de gener de 2011
Decret núm. 13 de data 24 de gener de 2011
Decret núm. 14 de data 25 de gener de 2011
Decret núm. 15 de data 25 de gener de 2011
Decret núm. 16 de data 26 de gener de 2011
Decret núm. 17 de data 26 de gener de 2011
Decret núm. 18 de data 27 de gener de 2011
Decret núm. 19 de data 31 de gener de 2011
Decret núm. 20 de data 31 de gener de 2011
Decret núm. 21 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 22 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 23 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 24 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 25 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 26 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 27 de data 1 de febrer de 2011
Decret núm. 28 de data 4 de febrer de 2011
Decret núm. 29 de data 4 de febrer de 2011
Decret núm. 30 de data 7 de febrer de 2011
Decret núm. 31 de data 8 de febrer de 2011
Decret núm. 32 de data 9 de febrer de 2011
Decret núm. 34 de data 14 de febrer de 2011
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14 de febrer de 2011
15 de febrer de 2011
15 de febrer de 2011
18 de febrer de 2011
21 de febrer de 2011
21 de febrer de 2011
21 de febrer de 2011
22 de febrer de 2011
25 de febrer de 2011
25 de febrer de 2011
28 de febrer de 2011
28 de febrer de 2011
1 de març de 2011
2 de març de 2011
2 de març de 2011
4 de març de 2011
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10 de març de 2011
15 de març de 2011
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23 de març de 2011
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29 de març de 2011
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5 d’abril de 2011
6 d’abril de 2011
7 d’abril de 2011

SISÈ.- AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EM LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
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facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb
el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat
a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, el ple de l’Ajuntament per unanimitat acorda:

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
a continuació s'especifiquen:
I.- Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de
les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

SEGON.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data,
relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre béns immobles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Revisió de les autoliquidacions presentades.
Dictar la provisió de constrenyiment .
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
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•
•
•
•
•

Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques.
Actuacions d'informació i assistència als contribuents.
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.
Notificació de les liquidacions
Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i practica de
les liquidacions tributàries que en resultin.
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Taxa de recollida d’escombraries
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VI.- Taxa pel subministrament d'aigües.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
Dictar la provisió de constrenyiment.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VII.- Contribucions especials
•
•
•
•
•
•
•

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Quotes d'urbanització
•
•
•
•
•
•
•

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

IX.- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

X. – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl,
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en cada terme municipal les referides empreses i per la prestació
del servei de telefonia mòbil.
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els
deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les
liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XI.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XII.- Taxes diverses:
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per llicencia d'obertura d'establiments
Taxa per inspecció de motors en establiments
Taxa reguladora del cementiri
Taxa vigilància i inspecció i tinença d'animals domèstics
Taxa per la neteja i tancament de solars.
Taxa pel servei d'intervenció integral de l'administració en les activitats i
instal·lacions
Taxa per la prestació de serveis de llar d'infants municipal.
Taxa per les llicències de primera ocupació
Taxa per serveis especials
Taxa per l'ús d'instal·lacions i annexes municipals
Taxa per l'expedició de documents.
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

XIII- Altres ingressos de dret públic, no tributaris
Execucions subsidiàries
Concessions administratives
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Sancions diverses
•
•
•
•
•
•

Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'òrgan municipal competent.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d'interessos de demora.
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

TERCER .- 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 d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a
d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
l’apartat primer es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer i les delegacions
especificades en l’acord segon tenen caràcter general i una duració de dos anys a
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament,
així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la
Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
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general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquest
tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur
quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament
del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà
a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal,
i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de
la Diputació.
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Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les
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especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la
Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena.
següents:

Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord quart.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les
delegacions especificades en l’acord segon. Un cop acceptades les delegacions la
Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur
acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
SETÈ.-APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
REALITZADA PER L’ORGT
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió tributària
durant l'exercici 2010 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per l'Ajuntament de CASTELLOLÍ.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:
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- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2010
Rebuts....................................................................................10.403,86
Liquidacions...............................................................................3.311,39
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010
Rebuts....................................................................................32.167,88
Certificacions...........................................................................40.158,66
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
El Ple per 4 vots a favor del grup municipal CiU i 3 abstencions, per tractar-se de temes
econòmics, del grup municipal ApC acorda:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT durant
l'exercici de 2010.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria.
VUITÈ.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL GRUP
MUNICIPAL ApC EN RELACIÓ A LA PLANTILLA DE PERSONAL EXERCICI 2011
Per part del grup municipal CiU es presenta la següent proposta:
PRIMER. Pel grup Municipal ApC s’ha plantejat la necessitat d’incorporar a la plantilla de
personal que acompanya al pressupost de 2011 la plaça de personal de neteja com a ocupada,
després d’haver-ne procedit a l’externalització del servei de neteja de les dependències
municipals.
SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de Règim Local.
— L’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
— La Decret 214/1990, pel que s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats
locals.
— REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de març, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
TERCER. Les plantilles, han de comprendre tots els llocs de treball que existeixen degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, i s’aprovaran anualment amb
ocasió de l’aprovació del Pressupost i respondran als principis de racionalitat, economia i
eficiència i s’establiran d’acord amb l’ordenació general de l’economia, sense que les despeses
de personal puguin rebassar els límits que es fixin amb caràcter general.
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Correspon a cada Ajuntament, per mitjà del Ple de la Corporació, aprovar anualment, a través
del Pressupost, la plantilla, que comprendrà tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.
QUART. Si amb posterioritat a l’aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la
Plantilla de personal, fos necessària la modificació d’aquesta Plantilla, el procediment per a
l’aprovació de la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l’aprovació del Pressupost
que, si aquesta nova aprovació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà
de modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari.
CINQUÈ: Respecte a la successió d’empreses es troba regulada a l’article 44 del Estatut de
treballadors, Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març i a més
resulta d'aplicació la Directiva 98/50/CE del Consell, de 29 de juny de 1998 i la doctrina del
Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea.
D'acord amb la Jurisprudència, la successió d'empreses és un dret dels treballadors que es
produeix «si es produeix el trasllat d'un centre d'activitat que manté la seva identitat, un canvi
de contractista acompanyat d'una cessió, entre ambdós empresaris, de l'actiu material o
immaterial».
Això suposa que el nou empresari queda, “ope legis” subrogat en tots els drets i obligacions
laborals i de la Seguretat Social de l'anterior i en general quantes obligacions en matèria de
protecció
social
complementària
hagués
adquirit
el
cedent.
En el dret comunitari, la directiva d'aplicació precisa que és necessari el traspàs d'una entitat
econòmica que mantingui la seva identitat. Important és la Sentència de 17 de març de 1997,
en la qual assenyala «que no existeix transmissió» si l'operació no va acompanyada d'una cessió
entre ambdós empresaris d'elements significatius de l'actiu material o immaterial. També és
interessant la Sentència de 10 de desembre de 1998 en la qual afirma que la Directiva s'aplicarà
«Sempre que l'operació vagi acompanyada de la transmissió entre ambdues empreses d'una
entitat econòmica, doncs la mera circumstància que les prestacions realitzades successivament
per l'antic i nou concessionari de la contracta no permet arribar a la conclusió que existeix una
transmissió de tal entitat».
En conseqüència a tot l’expossat anteriorment,
Atès que el fet de la subrogació de personal es tractaria d’un imperatiu legal regulat a l’Estatut
dels Treballadors i per tant en cap cas es vulneraria cap dret laboral adquirit a cap treballador
que pugues estar en aquesta situació,
Atès que l’ inclusió d’aquesta/es plaça/es a la Plantilla de personal de l’Ajuntament no obeiria
als principis de racionalitat, economia i eficiència que estableix la legislació aplicable al respecte
al no treballar per l’Ajuntament de Castellolí
Atès que, cas de que s’operés la subrogació inversa (situació plantejada pel grup municipal
ApC), es tindria que procedir en aquell moment a la modificació de la Plantilla de personal
d’acord amb la legislació vigent i per imperatiu legal,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
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PRIMER: Desestimar la reclamació esmentada en tots els seus extrems.
SEGON: Notificar el present acord als interessats.

El Sr. Josep Jorba manifesta que entén que fins el dia d’avui no s’ha aprovat
definitivament la plantilla del pressupost i que s’ha convocat un concurs per cobrir les
places d’administratiu i oficial de 1ª, que entén que no es legal. Demana que s’arregli
l’embolic que ha provocat tot això i es torni a començar el procediment.
L’Alcalde manifesta que per part de secretaria s’haurà d’informar a l’Ajuntament de si hi
ha o no una situació no legal en el tema del procediment de convocatòria de places de
personal.
Es procedeix a la votació, aprovant-se la proposta per quatre vots a favor del grup
municipal CiU i tres en contra del grup municipal ApC.
NOVÈ.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS
COMARCALS DEL PSC, CIU, ERC, ICV I PP DEL CONSELL COMARCAL DE
L’ANOIA EN REFERÈNCIA A LA GESTIÓ DEL PARCMOTOR DE CASTELLOLÍ
El 5 de novembre de 2001 es va presentar oficialment a Barcelona el projecte del
Parcmotor Castellolí, una iniciativa impulsada
des de la Federació Catalana de
Motociclisme amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que esdevenia una de les
apostes més ambicioses dels darrers anys per tal de construir a Catalunya un complex
esportiu global per a la pràctica i la promoció del món del motor.
Des del 2002 fins el 2008, la instal·lació acull competicions, curses motociclistes i
diverses activitats motociclistes de les especialitats off-road. El 2004 s’inicien els
primers moviments de terres, que finalitzen un any després.
El 2007 es finalitzen les obres dels ponts del traçat de velocitat i d’altres serveis i
instal·lacions que oferirà el complex. Amb la col·laboració de Racing DC i Fast
Parcmotor es posen en marxa dos nous projectes per a la creació d’un circuit de
minimotos i Supermotard i una escola de conducció. Paral·lelament es trasllada el
circuit de motocròs per ubicar-lo en una altra àrea del complex.
Al setembre de 2008 Parcmotor Castellolí acull una de les cites esportives més
importants de la seva història fins el moment, la darrera prova del Campionat del Món
de Trial Outdoor. A l’estiu del 2008 comencen les obres d’asfaltat i condicionament de
la pista de velocitat i a principis del 2009 s’inicia també la construcció de les primeres
estructures de boxes.
És ben conegut que el Parcmotor de Castellolí és un equipament esportiu que ha de
dinamitzar l’economia anoienca, conjuntament amb d’altres infraestructures clau com
l’aeroport corporatiu, el polígon industrial de la Zona Franca o l’Eix Transversal
Ferroviari.
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En l’àmbit de les competicions esportives, però especialment en la formació, ha de ser
capaç de crear sinèrgies amb la indústria del territori i els serveis que hi estan ubicats,
creant riquesa i llocs de treball.
I és per això que, atenent al posicionament clau d’aquest equipament, es creu
necessari la creació d’un instrument de gestió del Parcmotor per tal que sigui la
garantia que l’ interès públic serà preservat.
Els diferents governs de la Generalitat des del 2001 fins a l’actualitat han estat invertint
varis milions d’euros.
És per tot això que tots els grups en representació al Consell Comarcal de l’Anoia
proposen a aprovació de tots els grups comarcals presents al ple del Consell Comarcal
de l’Anoia:
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya per la creació d’un instrument de gestió
entre el govern de la Generalitat i les administracions locals per gestionar el Parcmotor
de Castellolí, d’acord amb la Fundació Catalana de l’Esport del Motor.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci possible completar
aquesta instal·lació atès a l’ interès estratègic que el Parc Motor té per la nostra
comarca.
Tercer.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris, al Conseller d’Empresa i Ocupació, al
Conseller de Territori i Sostenibilitat, al Delegat del Govern i a l’Ajuntament de
Castellolí.
El Sr. Josep Centellas manifesta que es una reivindicació que el seu grup municipal ha
fet des de sempre vers la gestió del Parcmotor, que els omple de satisfacció, i es pera
que s’aprovi per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament de Castellolí.
El Sr. Alcalde aclareix que el nom correcte de la instal·lació es Parcmotor Castellolí.
També manifesta que la situació es molt curiosa i quasi d’oportunisme polític, perquè
l’Ajuntament de Castellolí i ell personalment, havien demanat que la gestió del
Parcmotor es fes més corporativa, i justament va ser el grup d’Esquerra Republicana
del tripartit, el que va negar o no va promocionar que això es fes, tenint en compte que
la responsabilitat en les infraestructures esportives corresponia a la Secretaria General
de l’Esport, depenent de la Vicepresidència de la Generalitat, organismes a mans del
partit d’Esquerra Republicana. Està clar que el seu grup votarà a favor però creu que
les formes no han estat les més correctes. També manifesta que es paradoxal que al
Consell Comarcal ho demani un partit polític (PSC) que havia estat governant amb el
tripartit.
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El Sr. Centellas respon que això es una mostra de la riquesa de la democràcia, que no
s’han d’acatar sempre les directrius que vinguin d’allà on vinguin, un ha de tenir la seva
opinió.
Es procedeix a la votació aprovant-se la moció per unanimitat.
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde manifesta que el camí de Sant Feliu ja està arreglat i que la telefonia
dels Pinyerets està acabada, que encara hi ha un parell de propietaris no han fet la
seva instal·lació interna, però telefònica va considerar que es podia treure les línies
aèries dels vials públics.
El Sr. Josep Jorba pregunta en relació al decret 57, que com està el tema de canvi de
directora i fer el comentari que li consten certes tibantors entre la directora i l’AMPA.
El Sr. F.Xavier Brugués respon que no farà comentaris del tema de l’AMPA amb la
direcció, que en tots cas els hi hauria de preguntar a ells. En relació al canvi de
directora respon que l’actual directora vol deixar el càrrec i s’ha de crear una comissió
de valoració. No va arribar a tenir efecte perquè l’única candidata no arribava a la
puntuació necessària. Si el proper curs la directora no vol continuar, encara que la
candidata no tingui els punts necessaris entraria en funcions d’ofici.
El Sr. Josep Jorba pregunta, en relació al Decret 43, com està el tema de contenciosos
de Crumab.
La secretària informa que hi ha tres contenciosos: dos de Crumab i un de Taller
Incremento Ventas.
El Sr. Josep Jorba manifesta que s’ha notat un problema de cobertura amb Moviestar, i
vol saber si ha passat alguna cosa.
El Sr. Alcalde respon que aquest cap de setmana hi ha hagut un problema de cobertura
amb un repetidor, a causa d’alguna averia, que encara no està solucionat del tot.
La Sra. Montserrat Costa manifesta que no s’ha passat cap informació del tancament
del mercat i si es pot informar de si cobrava o no la FACS als paradistes, etc.
El Sr. F. Xavier Brugués respon que el primer dia ni ell mateix sabia el motiu del perquè
no havia vingut la parada més important, la de fruita i verdura, i si aquesta no podia
venir , la resta no tenia massa sentit continuar, en aquest format. S’està buscant una
solució, amb un altre format de mercat, a l’aire lliure. La Facs cobrava 6€ m.l de parada
a l’interior de la nau i 5€ m.l a l’exterior, si no estic equivocat. La despesa de la nau
llogada era de 500€ més IVA . Està clar que si no es posaven més paredes els números
no sortien. La FACS va enfocar un mercat molt potencial pensant en que vindria gent
de fora, instal·lant 40 parades i la perspectiva era més de negoci. En canvi el que creu
l’Ajuntament es que s’ha de donar un servei als veïns del poble i no fer un negoci, no
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cal que sigui en dissabte, pot ser qualsevol dia de la setmana. S’estan fent gestions
sobrer aquest tema.
El Sr. Centellas pregunta perquè es va autoritzar el tancament del camí de Can
Soterons, decret 38, per una prova del Parcmotor.
El Sr. Alcalde informa que el camí de Cal Soterons a cal Mabres, havia de ser utilitzat
tant per corredors com principalment pel públic espectador. Considerant aspectes de
seguretat i que el camí de can Soterons no es imprescindible per arribar a habitatges o
altres zones específiques, es va autoritzar el tancament, amb unes condicions i avís
previ.
El Sr. Centellas manifesta que alguns veíns li han manifestat que al carrer Constància,
el tram no asfaltat està molt malmès.
L’Alcalde manifesta que periòdicament es van actuacions de reparació de carrers i
camins, s’aprofita que vinguin màquines per fer més d’una actuació. En principi aquest
trams haurà d’estar arreglat per la festa major .
El Sr. Josep Jorba aprofita l’últim ple ordinari per demanar disculpes si alguna vegada
ha pogut molestar per les seves intervencions durant aquests quatre anys, en temes
molt puntuals al sr. Alcalde.
El Sr. Alcalde li agraeix.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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