
  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

1 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 20 de novembre de 2017 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM)   
Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 

   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   Sra. Ana Úbeda Vázquez (IND)(SdeC-CP) 

Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Josep Maria Martín Jorge (SdeC-CP) 
   Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sr. Oriol Castells Parera (SdeC-CP)    
Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 

adscrit. 
 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cap 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l’art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Proposta d’aprovació acta de la sessió extraordinària de ple celebrada el dia 30 
d’octubre de 2017. 
2.- Donar compte acords emesos per la Junta de Govern Local. 
*3.- Proposta d’aprovació de l’inici de la licitació per la formalització d’un contracte de 
serveis per a la recollida dels residus municipals pel sistema porta a porta i pel servei de 
neteja viària del municipi de Collbató, subjecte a regulació harmonitzada mitjançant 
procediment obert. 
4.- Proposta d’aprovació de la memòria de gestió anual del servei municipal l’abastament 
d’aigua anualitat 2016-periode abril-desembre 
5.- Proposta de modificació del Reglament General del servei municipal d’Abastament 
domiciliari d’aigua a Collbató. 
6.- Proposta de modificació de l’ordenança núm. 29, reguladora de la Taxa pel 
Subministrament d’aigua. 
7.- Proposta d’adhesió en el marc del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia 
sostenible, als objectius establerts per la Unió Europea per a l’any 2030. 
8.- Proposta d’aprovació de la xifra de població a data 01.01.2017 
9.- Precs i preguntes. 
 
 
*punt retirat de l’ordre del dia 

 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i assabenta que s’ha retirat 
el punt 3 de l’ordre del dia, que es tractarà en un proper ple. 
 
Tot seguit passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia. 
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1.- Proposta d’aprovació acta de la sessió extraordinària de ple celebrada el dia 30 
d’octubre de 2017. 
 

El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular observacions o esmenes a l’acta 
redactada corresponent al ple extraordinari celebrat el dia 30 d’octubre de 2017. 
 
El Sr. Serra reitera la seva disconformitat en la consideració com a regidor no adscrit ja que 
entén que en aquest Ajuntament no hi ha constituïts grups municipals. 
 
Sotmesa a votació, l’acta del ple extraordinari celebrat el dia 30 d’octubre de 2017, resta 
aprovada a l’obtenir 10 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i un 
vot en contra del Sr. Jordi Serra. 
 
 
2.- Donar compte acords emesos per la Junta de Govern Local. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents acords adoptats en les sessions de Junta de Govern 
Local que s’indiquen: 
 
Acord adoptat en Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2017 
 

“Aprovació de la contractació d’una prospectora d’empreses dins del marc del Pla d’ocupació 
local subvencionat per la Diputació de Barcelona per a l’any 2017 
 
Antecedents: 
 
El “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració”, que forma part 
del marc del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 és una mesura contemplada dins de les 
polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de Collbató, que mitjançant la contractació de 
persones que es troben en situació d’atur i en situació de risc social, persegueix l’adquisició 
d’experiència professional i millora de l’ocupabilitat de les persones participants. Aquesta 
mesura és de caràcter temporal, en el sentit que té una durada limitada en el temps i les 
tasques que realitzen les persones tenen un interès general i social, d’alta repercussió i 
visibilitat pels ciutadans dirigides al manteniment d’infraestructures públiques i d’instal·lacions 
municipals. 
 
L’Ajuntament de Collbató es va adherir, mitjançant acord de Junta de Govern de data 25 d’abril 
de 2016 al Programa abans esmentat, i també la Junta de Govern Local va aprovar l’acceptació 
dels ajuts atorgats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local en el marc del programa 
complementari de foment de l’ocupació per a les anualitats de 2017 i 2018, per un import de 
44.866,43 euros pel 2017 i 44.866,42 euros pel 2018. Els ajuts concedits en el marc d’aquest 
programa complementari es poden destinar indistintament al desplegament de plans locals 
d’ocupació, a la realització de cursos de formació i a donar suport a les empreses i entitats del 
tercer sector per a que generin noves oportunitats laborals i contractin persones aturades, a 
través de la concessió d’ajuts a la contractació. En l’àmbit temporal, les actuacions locals i les 
despeses executades hauran d’estar compreses entre l’1/1/2017 i el 31/12/2018. 
 
En data 4 de juliol de 2016 es va publicar al BOP les bases que havien de regir la convocatòria 
per contractar un/a prospector/a d’empreses dins del marc del Pla d’ocupació local 
subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 
En data 1 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va aprovar el resultat final del procés de 
selecció de prospector/a d’empreses. 
 
Les bases reguladores del procés de selecció abans esmentat recollien en la base catorzena: 
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 “Relació d’aprovats i proposta de candidats” 
...  
 
Els aspirants no proposats formaran part d’una borsa de treball, per ordre de puntuació, per a 
ser proposats, successivament, per a la seva contractació en cas de dimissió, malaltia o d’altres 
situacions que produeixin la vacant d’aquest lloc de treball subjecte a aquests plans d’ocupació 
local subvencionats per la Diputació de Barcelona”. 
... 
 
En aquests moments existeixen tasques pròpies de la prospectora d’empreses, que han 
d’executar-se de forma immediata durant la primera setmana d’octubre i posteriors, pel que és 
preceptiu comptar amb la figura establerta en el Pla d’ocupació el setembre de 2016. 
 
Atès l’interès d’aquest Ajuntament l’aplicació de mesures que contribueixin al foment de 
l’ocupació, la lluita contra l’atur i la precarietat laboral així com oferir oportunitats de 
desenvolupament a les persones més vulnerables 
 
Atès que les bases aprovades per a la convocatòria de selecció d’un/a prospector/a 
d’empreses, dins del marc del pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, establia una borsa de 
treball per poder cobrir situacions de necessitat vinculats als plans d’ocupació local 
subvencionats per la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la persona que ocupa la posició número 1 del resultat final del procés selectiu 
convocat per un/a prospector/a d’empreses dins del marc del Pla d’ocupació local subvencionat 
per la Diputació de Barcelona, reuneix les condicions establertes per ser beneficiària de la seva 
contractació mitjançant Pla d’Ocupació. 
 
Atès que de l’avaluació de la despesa vinculada a plans d’ocupació de l’any 2017, es desprèn 
que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la contractació d’una 
prospectora d’empresa, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2017. 
 
Vist l’informe amés per la intervenció municipal. 
 
Atès l’anteriorment exposat es proposa a la Junta de Govern Local, 
 
Primer.- Aprovar la contractació de la Sra. S B V, qui ocupa la posició número 1 de la borsa 
que roman activa, com a prospectora d’empreses, mitjançant contracte laboral per obra o 
servei determinat, pel període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 de desembre de 2017 
(ambdós inclosos) i amb una retribució bruta mensual de 1.448,41 €. 
 
Segon.- Aplicar la despesa a la partida ampliada amb la subvenció rebuda de la Diputació de 
Barcelona a tal efecte per a l’any 2017. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la persona interessada i als representants del personal laboral 
de l’Ajuntament de Collbató. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal en la següent sessió que se celebri. 
 
 

La Sra. Úbeda pregunta si aquest contracte té pròrrogues, al que el Sr. alcalde respon que 

finalitza el dia 31 de desembre. 

 

El Sr. Serra diu que es dona compte d’un acord de 25 de setembre i hi ha altres acords 

d’aquesta data que es van donar compte al ple de 9 d’octubre i pregunta com es que aquest no 

es va informar en aquell moment. 
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El Sr. alcalde diu que no hi ha un motiu intencionat. 

 

Els Srs. regidors es donen per assabentats. 

 

3.- Proposta d’aprovació de l’inici de la licitació per la formalització d’un contracte de 
serveis per a la recollida dels residus municipals pel sistema porta a porta i pel servei de 
neteja viària del municipi de Collbató, subjecte a regulació harmonitzada mitjançant 
procediment obert. 
 
Aquest punt ha estat retirat de l’ordre del dia. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació de la memòria de gestió anual del servei municipal l’abastament 
d’aigua anualitat 2016-periode abril-desembre 
 
Antecedents: 
 
Per acord de ple de data 1 de febrer de 2016, l’Ajuntament va aprovar inicialment la prestació 
directa del servei local d’Abastament d’aigua potable  
 
Simultàniament es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Consorci per la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya –CONGIAC- i la signatura del Contracte Programa, document en el què 
es concreten els compromisos i contrapartides de les parts intervinents i inclou el sistema de 
seguiment i avaluació de la gestió del servei. 
 
La prestació del servei per gestió directa es va iniciar l’1 d’abril de 2016. 
 
Presentada la memòria de gestió anual del servei municipal d’abastament d’aigua anualitat 
2016, període 1 d’abril-31 de desembre de 2016, en la què s’acrediten, entre altres, el compte 
de resultats de la gestió del la prestació del servei d’aigua així com les inversions realitzades en 
el període. 
 
Verificats els estats presentats; vist l’informe emes per l’enginyer Sr. Joan Manuel Cividanes, i 
de secretaria-intervencio de data ambdós 14 de novembre de 2017  es proposa als Srs. 
Regidors, l’adopció dels següents acords:  
 
 
Primer.- Aprovar la liquidació de l’exercici 2016 un cop verificats els estats aportats, conforme 
al següent resultat: 
 
 

Liquidació gestió servei aigua període abril-desembre 2016 

Ingressos   537.162,80 

Ingressos no tarifaris període  39.153,94   

Ingressos tarifaris període 498.008,86   

Despeses     

Retribució de la Gestió 385.781,09   

Despeses financeres 321,86   

Amortitzacions 52.500,00   

Cost de gestió (5%s/498.008,86) 24.900,45 463.503,40 

Superàvit/dèficit anualitat 2016-gestio CONGIAC   73.659,40 
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Segon.- Aprovar la relació d’inversions efectuades en aquest període de 2016, segons el 
següent detall: 
 
 

Tipus actuació PEC IVA 
TOTAL 

INVERSIO 
ENS 

FINANÇADOR 

1 Detector de bitllets falsos + bateria 105,94  22,25  128,19  CONGIAC-GIACSA 

1 Terminal de lectura de comptadors 425,26  89,30  514,56  CONGIAC-GIACSA 

1 detector bitllets - Bateria 24,04  5,05  29,09  CONGIAC-GIACSA 

1 Impressora HP Laserjet Pro M452DN 627,90  131,86  759,76  CONGIAC-GIACSA 

2 Ordinadors HP Business Desktop ProDesk 600 1.533,00  321,93  1.854,93  CONGIAC-GIACSA 

2 Monitors HP EliteDisplay E232 157,50  33,08  190,58  CONGIAC-GIACSA 

2 Impressores Multifunció HP Officejet 7612wf 325,50  68,36  393,86  CONGIAC-GIACSA 

Creuament al carrer amb tub de polietilè de 90-16 1.575,54  330,86  1.906,40  CONGIAC-GIACSA 

Arranjament nau explotacio 3.791,94  796,31  4.588,25  CONGIAC-GIACSA 

1 Mesurador de clor 1969-TC-3000wi TRI-METER 1.470,00  308,70  1.778,70  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató- Fase 1 Kick off 1.579,20  331,63  1.910,83  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató- Fase 2 Desenvolupament 6.514,20  1.367,98  7.882,18  CONGIAC-GIACSA 

Configuracio comunicacions Collbató 826,88  173,64  1.000,52  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató - Fase 3 Estabilitzacio 394,80  82,91  477,71  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató - Fase 4 Desplegament 690,90  145,09  835,99  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató - Fase 5 Tancament suport 394,80  82,91  477,71  CONGIAC-GIACSA 

Portal GIACSA Collbató - Fase 6 Project Ma 2.023,36  424,91  2.448,27  CONGIAC-GIACSA 

Telecontrol 15.683,53  3.293,54  18.977,07  CONGIAC-GIACSA 

TOTAL ACUMULAT INVERSIONS IMPLANTACIO 
SERVEI 38.144,29  8.010,30  46.154,59    

 
 
Tercer.- El finançament d’aquestes inversions d’import 46.154,59 euros és a càrrec de 
CONGIAC per aplicació del compromís contractual d’inversió per aquesta anualitat de 2016 
d’import 50.000 euros, restant un romanent a favor de l’Ajuntament, després de l’aplicació de 
les inversions detallades al punt segon, de 3.845,41 euros 
 
Quart.- En relació a les inversions en curs, el Ple es dona per assabentat dels encàrrecs 
formalitzats per la Junta de Govern local en data 5 de desembre de 2016 per la contractació i 
execució dels següents projectes: 
 
Inversió Xarxa aigua Carrer Parellades i Passatge Mansuet- import IVA inclòs:  74.215,66 euros   
Inversió Xarxa aigua Avda. Centenari Amadeu Vives- import IVA inclòs:             91.722,33 euros 
 
Cinquè.- Realitzat el tancament de les obres i recepcionades, es donarà compte al ple del 
tancament econòmic definitiu d’aquestes inversions que a data 31.12.2016 es troben en curs. 
 
Sisè.- Declarar que la fermesa dels acords anteriors es troben subjectes a allò que determini 
l’informe vinculant sol·licitat a l’Administració tributària en relació a la gestió de l’Impost sobre el 
Valor Afegit d’aquestes inversions. 
 
Setè.- Notificar els presents acords a CONGIAC, per al seu coneixement i efectes. 
 
 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

6 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

 
 
La Sra. Úbeda diu que els informes tècnics incorporats a l’expedient son gairebé idèntics ja que 
la informació es repeteix en els dos informes emesos. 
 
Pregunta la Sra. Úbeda si aquest llistat de material que consta com a inversió realitzada és 
aquí, al que el Sr. Estradé respon que si. 
 
La Sra. Úbeda pregunta en relació a la inversió de 52.500 euros d’inversió què son, d’on 
surten. El Sr. Estradé respon que és el fons d’amortització de les instal.lacions existents. Les 
inversions del servei, la xarxa, té un valor i aquest valor s’amortitza cada any. Aquesta quantia 
es un element de l’estudi de retribució, forma part del marge de tarifa i aquest import ja 
constava en el càlcul de costos que es va presentar al Ple.  
 
La Sra. Úbeda pregunta d’on surt aquesta quantia, al que el Sr. Estradé respon que forma part 
d’una partida que es va detallar en el moment d’aprovar el canvi de gestió del servei. 
 
La Sra. Úbeda diu que una cosa son els estudis i una altra és d’on forma part aquesta quantia. 
El Sr. Estradé diu que esta a l’estudi inicial que es va presentar al ple. 
 
La Sra. Úbeda diu que la memòria incorpora un quadre que conté una sèrie de sol.licitants 
d’escomeses noves i n’hi ha que son en sol rústic. Pregunta quin criteri s’utilitza per donar 
comptadors en sol rústic. 
 
El Sr. Estradé diu que el de Can Guineu és un comptador d’obres que serà actiu mentre durin 
les obres que s’estan realitzant. 
 
La Sra. Úbeda pregunta en relació al comptador del Pla de les Matoses, al que el Sr. Estradé 
diu que aquest es per una activitat ramadera en sòl rústic. El propietari va justificar aquest 
expedient de ramaderia no productiva, es va tramitar a agricultura. Aquest comptador és 
definitiu. 
 
El Sr. Serra pregunta quin es el motiu pel qual s’ha sol.licitat informe vinculant a l’Agència 
Tributaria, al que la secretaria respon que s’ha sol.licitat per determinar si a les inversions que 
realitza l’empresa o l’ajuntament en el marc del marge de tarifa, correspon aplicar l’IVA o bé es 
compensa amb la Gestio de cobratoria de l’aigua. 
 
La Sra. Úbeda diu que es podria haver sol.licitat a la Direcció General de Tributs la consulta, ja 
que a l’Agència tributaria es fàcil que diguin que s’ha de pagar. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E i PdeCat; i 6 abstencions de SdeC-CP i Sr. Jordi Serra. 
 
5.- Proposta de modificació del Reglament General del servei municipal d’Abastament 
domiciliari d’aigua a Collbató. 
 

Antecedents: 

 

Per acord de Ple de l’ajuntament de data 1 de febrer de 2016, es va aprovar el Reglament 

General del Servei Municipal d’Abastament domiciliari d’aigua a Collbató. Havent estat exposat 

al públic durant el termini de 30 dies hàbils, s’aprova definitivament i es publica al BOP de 17 

de maig de 2016. 

 

Aquest reglament disposa, en el seu capítol IV la regulació de la potestat sancionadora, 

referint-se únicament a la possibilitat d’aplicar procediment sancionador per al cas d’infraccions 
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o fraus en el servei remetent-se a la Llei 30/1992, de 26 de novembre – avui derogada- per a 

l’exercici de l’acció sancionadora. 

 

En aquest any i escaig de l’aplicació d’aquest reglament, s’ha constatat la necessitat de tipificar 

de forma detallada quines son les activitats susceptibles de ser sancionades, la consideració de 

la seva graduació,  així com també la determinació de la quantia d’aquestes sancions. 

 

Altrament es considera convenient disposar d’una regulació addicional per contemplar el 

supòsit de necessitat d’aplicació d’un pla de contingència per situacions d’excepcionalitat o 

d’emergència de sequera. 

 

La incorporació d’aquesta regulació suposa actualitzar al referència normativa de la Llei de 

procediment administratiu de l’article 81 els nous articles 82 a 99 i incorporar una Disposició 

addicional única relativa al Règim jurídic aplicable en situació d’excepcionalitat o d’emergència 

de sequera. 

 

Vist l’informe emès per Secretaria de data 14 de novembre de 2017, es sotmet a consideració 

dels Srs. regidors l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament General del servei municipal 

d’Abastament domiciliari d’aigua a Collbató, per actualització jurídica de les dades contingudes 

a l’art. 81; per incorporar nous articles del 82 al 99, reguladors del règim sancionador i una 

Disposició addicional única, amb 11 articles relativa al Règim jurídic aplicable en situació 

d’excepcionalitat o d’emergència de sequera. 

 

El text que es proposa incorporar és el que tot seguit es transcriu en el seu literal: 

 

 

Article 81.- Potestat sancionadora 

 

Sense perjudici de les competències legals que puguin correspondre a qualsevol entitat o 

organismes públics, correspon a l’Ajuntament la incoació i instrucció dels expedients 

sancionadors per l’ incompliment del present Reglament tant per part dels abonats com l’entitat 

subministradora, amb subjecció al procediment sancionador previst a la llei 40/2015, d’1 

d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Article 82. Objecte i abast del regim sancionador. 

 

Aquest capítol te per objecte la regulació del regim sancionador de les infraccions 

administratives comeses pels abonats o usuaris del servei municipal d’aigües, i per totes 

aquelles persones les accions o omissions de les quals afectin o incideixin en el servei o en les 

seves instal·lacions sempre que aquestes conductes puguin encabir-se en les infraccions que 

preveu aquest Reglament. Tanmateix, el present regim sancionador nomes regira si manca 

normativa especial o sectorial aplicable, o si aquesta ultima es insuficient. 

 

 

Article 83. Potestat sancionadora. 

 

1. L'alcalde o regidor en qui delegui es l’òrgan competent per incoar els procediments 

sancionadors, adoptar mesures provisionals i imposar les sancions corresponents. 
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2. La instrucció de l'expedient podrà correspondre a un funcionari municipal, a un membre de la 

corporació o, si escau, a funcionaris d'altres entitats locals en tasques d’assistència i, 

excepcionalment, a funcionaris de la Generalitat de Catalunya. 

 

3. Actuarà com a secretari, quan s'escaigui, aquell que ho sigui de la corporació, o altre 

funcionari municipal degudament capacitat a proposta, si es el cas, del titular de la Secretaria. 

 

Article 84. Responsables. 

 

Seran responsables les persones que realitzin els fets o no compleixin els deures que 

constitueixin la infracció i en el cas d'establiments industrials i comercials, les empreses titulars 

d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques. 

 

Article 85. Infraccions lleus. 

 

Te la consideració d’infracció lleu a aquest Reglament, l’ incompliment de les obligacions dels 

abonats o de les prohibicions especifiques establertes pel present Reglament, llevat les 

relatives a les obligacions econòmiques o les que els articles següents qualifiquen de greus o 

molt greus. 

 

Article 86. Infraccions greus.  

 

Te la consideració d’infracció greu les següents accions o omissions: 

 

a)No respectar els precintes col·locats pel prestador del servei o dels organismes competents 

de l’Administració o manipular les instal·lacions del servei. 

 

b) La manipulació de l'aparell de mesura o qualsevol altra actuació no compresa en la lletra 

anterior que comporti la utilització fraudulenta del servei. 

 

c) Dificultar les tasques dels inspectors del servei, ja sigui impedint, dificultat o restringint les 

visites o be, amenaçant o intimidant a aquest personal. 

 

d) La manipulació i utilització de boques de reg municipals i hidrants d'incendi, els quals esta 

exclusivament reservat el seu us municipal, o dels equips d’emergència i protecció civil. 

 

e) La reiteració de tres infraccions lleus en un any. 

 

Article 87. Infraccions molt greus. 

 

Es considera infracció molt greu: 

 

a)Qualsevol de les conductes descrites als articles anteriors quan causi danys greus i rellevants 

a les instal·lacions d'aquest servei o altres també municipals o la via publica. 

 

b) la reiteració de tres infraccions greus en un any. 

 

Article 88. Sancions. 
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1.Les infraccions de caràcter lleu motiven advertència de l'Ajuntament i l’obligació de 

normalització de la situació dins d'un termini màxim de 15 dies. A mes, seran sancionades amb 

multa de fins a 750 EUR. 

 

2. Les infraccions greus son sancionades amb multa de fins a 1.500 EUR. 

 

3. Les infraccions molt greus son sancionades amb multa de fins a 3.000 EUR. 

 

Article 89. Graduació de les sancions. 

 

A l'hora de determinar la multa corresponent, la corporació garantirà l’adequació deguda entre 

la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Es consideraran especialment 

els criteris següents: 

 

a) L’existència d'intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els fets de 

l'infractor i el benefici obtingut per aquest amb motiu de la infracció administrativa. 

 

b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la infracció, a 

l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi tingut en la salut i la 

seguretat de les persones. 

 

c) La reincidència, per comissió, en el termini d'un any, de mes d'una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

 

Article 90. Concurrència de sancions. 

 

1. Quan de la comissió d'una de les infraccions administratives previstes en aquest Reglament 

es derivi necessariament la comissió d'una altra o d'altres, s’imposarà únicament la sanció mes 

elevada de totes les que siguin susceptibles d’aplicació. 

 

2. En cap cas no poden sancionar-se fets que ho hagin estat prèviament en l’àmbit penal o 

administratiu en aquells supòsits en que s’apreciï identitat del subjecte, dels fets i dels 

fonaments de la sanció imposada. Existirà identitat de fonament quan siguin els mateixos els 

interessos públics protegits pels règims sancionadors concurrents. 

 

3. Si durant la tramitació del procediment sancionador s'aprecia la possible qualificació dels fets 

com a constitutius d'un delicte o falta d'estafa, apropiació indeguda o defraudació en el 

subministrament, segons la regulació continguda al Codi Penal s’haurà de procedir, d'acord 

amb la legislació vigent, a passar el tant de culpa al Ministeri Fiscal, havent de suspendre el 

procediment administratiu un cop l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal que 

correspongui. 

 

Article 91. Reparació. 

 

La imposició de les sancions es independent de l’obligació exigible en qualsevol moment al 

responsable de la infracció de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com 

amb la indemnització pels danys i perjudicis causats a les instal·lacions municipals, obres 

annexes, o qualsevol altre be del patrimoni municipal que hagi resultat afectat. La reposició i 

reparació s'executa pel prestador del servei a càrrec del responsable de la infracció. 
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Article 92. Compatibilitat de les sancions amb altres mesures. 

 

No tindran caràcter sancionador les suspensions del subministrament que autoritzi 

l'Ajuntament, ni els acords de resolució unilateral de pòlisses d'abonament adoptats d'acord 

amb el que disposa el present Reglament. La imposició de sancions serà compatible amb 

l’adopció simultània de qualsevol d'aquestes mesures. 

 

Article 93. Altres responsabilitats. 

 

Les sancions previstes en aquest Reglament s'imposen amb independència de la 

responsabilitat civil o penal que pugui ser exercida davant els Tribunals competents. 

 

Article 94. Procediment sancionador. 

 

1. Els expedients sancionadors es tramitaran de conformitat amb aquest Reglament i en virtut 

del procediment sancionador que estableixi l'Ajuntament. En defecte d'aquest procediment 

propi, seran d’aplicació els procediments sancionadors de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i, subsidiàriament, de l’Administració de l'Estat. 

 

2. Això no obstant quan sigui d’aplicació prevalent el regim d'infraccions i sancions que preveu 

la legislació sectorial seran d’aplicació les regles següents: 

 

a) Caldrà observar el procediment sancionador previst a la norma sectorial si aquesta així ho 

disposa amb caràcter imperatiu. 

 

b) Si no es dona la circumstancia prevista al paràgraf anterior, serà d’aplicació el que disposa 

l'apartat 1. 

 

Article 95. Mesures provisionals. 

 

1. El prestador del servei pot adoptar les mesures de caràcter provisional que assegurin 

l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure. En l’adopció d'aquestes mesures s'han de tenir 

presents les pautes següents: 

 

a) L’existència d'elements de judici suficients que justifiquin la conveniència d'adoptar mesures 

provisionals. 

 

b) La idoneïtat i proporcionalitat de les mesures provisionals adoptades pel que fa als fets i les 

circumstancies determinants de l'expedient sancionador. 

 

c) L’omissió de mesures provisionals que puguin causar perjudicis de reparació impossible o 

difícil, així com d'aquelles altres que portin aparellada la violació de drets emparats per les lleis. 

 

2. Es poden adoptar, entre d'altres, mesures provisionals com la suspensió del subministrament 

i el precintat de les escomeses, amb la finalitat de paralitzar els efectes de la infracció. 

 

CAPITOL V. CONSULTES I RECLAMACIONS. 

 

Article 96. Consultes i informació. 
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L'abonat te dret a formular consultes sobre totes les qüestions derivades de la prestació del 

servei, així com de les tarifes vigents i els consums facturats. També pot sol・licitar 

pressupostos previs a les instal·lacions referents a la contractació. 

 

El prestador del servei ha d'informar, per escrit, sobre totes les consultes formulades 

correctament, en el termini màxim d'un mes. 

 

Article 97. Reclamacions. 

 

L'abonat pot formular reclamacions directament al prestador del servei, verbalment o per escrit. 

En aquest últim cas, la reclamació s’entén desestimada si el prestador del servei no emet la 

corresponent resolució en el termini d'un mes. 

Contra la resolució expressa o presumpta, es pot reclamar, en el termini d'un mes, davant 

l'alcalde, qui ha de resoldre. 

 

Si transcorre un mes sense resolució expressa la reclamació es considerarà desestimada. 

 

Article 98.– Accions legals 

 

L’entitat subministradora, malgrat la suspensió del subministrament i la rescissió del contracte, 

podrà iniciar totes les accions civils i penals que consideri oportunes en defensa dels seus 

interessos i drets, i, en especial, l’acció penal per frau. 

 

Així mateix, i en el cas que la suspensió del subministrament efectuada pel seu prestador 

resultés improcedent, l’abonat podrà exigir la deguda indemnització sense perjudici de poder 

iniciar les accions civils i penals que consideri oportunes en salvaguarda dels seus interessos. 

 

Article 99. Jurisdicció. 

 

El conflictes que es plantegin sobre la interpretació i aplicació d'aquest Reglament es resoldran 

davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. 

 

 

DISPOSICIO ADDICIONAL ÚNICA. REGIM JURIDIC APLICABLE EN SITUACIÓ 

D'EXCEPCIONALITAT O D’EMERGÈNCIA DE SEQUERA. 

 

1. Àmbit temporal d’aplicació. 

 

Aquesta disposició addicional s’aplicarà en aquells períodes d’excepció i/o d’emergència 

declarats amb aquest caràcter per la normativa de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, per 

tal de reduir la utilització dels recursos hídrics atesa la seva escassetat. 

 

A mesura que s'apliquin les previsions establertes en aquesta disposició restaran en suspens 

totes aquelles prescripcions contemplades en aquest Reglament, així com les clàusules dels 

contractes o pòlisses de subministraments o de serveis, que s'hi s'oposin. 

 

2. Òrgan competent. 

 

Corresponen a l'alcalde o alcaldessa la potestat d'adoptar les mesures excepcionals previstes 

en l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional, així com les altres que esdevinguin necessàries i 
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adients i les previstes en el Pla de Contingència, orientades a gestionar de forma eficient i 

racional el subministrament d'aigua potable. 

 

3. Prohibicions i restriccions aplicables a l'aigua de la xarxa d'abastament domiciliaria. 

 

En compliment de les prescripcions que pugui dictar l’Administració competent en matèria de 

recursos hídrics, i en l'exercici de les competències en matèria de distribució domiciliaria 

d'aigua apta per al consum humà, es podran acordar per l'alcaldia, en els períodes declarats 

d'excepcionalitat i d’emergència, les mesures adreçades a assegurar l'estalvi d'aigua i el seu us 

racional següents: 

 

a) Fixar un límit o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa potable per a reg de jardins, prats, horts, 

zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat. 

 

b) Fixar un límit o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa potable per a la neteja de vials, carrers, 

sendes i voreres, de caràcter públic o privat, sens perjudici de la necessitat del manteniment de 

les condicions higièniques i sanitàries adients. 

 

c) Fixar un límit o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa per l'ompliment de piscines, estanys i fonts, 

privades o publiques. 

 

d) Regular, delimitar o prohibir l’ús d'aigua de la xarxa per a les fonts que no disposin 

d'elements automàtics de tancament. 

 

e) Prohibir l’ús d'aigua de la xarxa per al rentat de tota mena de vehicles, exceptuant el realitzat 

per les empreses dedicades a aquesta activitat. 

 

f) Prohibir o limitar l’ús d'aigua de la xarxa en instal·lacions de refrigeració i condicionament 

sense un sistema de recuperació de circuit tancat. 

 

g) Establir objectius d'estalvi en el consum, en funció dels límits percentuals d'estalvi que es 

determinin per l’Administració competent. L’ incompliment d'aquests objectius tindrà la 

consideració de consum excessiu. En el cas de subministraments per mitja d'aforaments es 

podrà exigir la instal·lació, a càrrec de l'abonat, de mecanismes limitadors de cabal, que 

garanteixin el compliment dels objectius d'estalvi en el consum. 

 

h) Fixar un límit o prohibir qualsevol altre us de l'aigua potable no previst en aquest apartat i 

respecte del qual l’Administració competent determini la seva prohibició o limitació. 

 

En situació d’emergència, a mes de les mesures establertes anteriorment, també es podran 

adoptar les següents: 

 

a) Establir restriccions temporals o reduccions de les dotacions per persona i dia per al consum 

humà, industrial i comercial, així com disposar la interrupció dels subministraments durant les 

franges horàries que es determinin en funció dels escenaris que l’Administració competent 

estableixi. L’adopció d'aquesta mesura implicarà automàticament l’autorització al prestador del 

servei per a executar aquelles operacions en les xarxes que siguin necessàries. Aquesta 

actuació no es podrà portar a terme sense la informació prèvia als afectats, que es realitzarà 

d'acord amb el que estableix l'apartat 4 d'aquesta disposició. 
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b) Qualsevol altra no esmentada en aquest apartat i que estigui prevista per la declaració 

d’emergència o la normativa reguladora de les mesures excepcionals i d’emergència en relació 

amb la utilització dels recursos hídrics. 

 

Pel que fa els subministraments crítics (centres sanitaris i altres), s’estarà a allò que disposi el 

Pla de Contingència vigent en cada moment. 

 

Pel fet de tractar-se de situacions d’emergència per manca d'aigua derivades de article 58 del 

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Text Refós d’aigües estatal, 

les mesures indicades en aquesta disposició addicional, no donen lloc a indemnització a favor 

de les persones físiques i jurídiques afectades. 

 

4. Obligacions de l'entitat subministradora. 

 

El prestador del servei resta obligat a informar les persones usuàries, pels mitjans de 

comunicació de major difusió tant audiovisuals com escrits, i tan clarament com sigui possible, 

de les restriccions temporals o de dotacions aprovades, així com de la resta de mesures que 

caldrà implantar, d'acord amb les Instruccions que l'alcalde o alcaldessa podrà dictar. 

 

El prestador del servei resta també obligat a prestar la col·laboració necessària a les autoritats i 

al personal municipal, a l'objecte de permetre el compliment de les previsions d'aquesta 

disposició. 

 

5. Infraccions. 

 

Es consideren infraccions administratives qualsevol acció o omissió que vulneri el que disposa 

l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional, llevat que es disposi d’autorització municipal 

expressa per part de l'alcaldia. 

 

Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus. La graduació de la infracció va en funció de 

l'aigua que s'utilitza, mesurada en funció de la superfície on s'utilitza, així com de la 

reincidència del fet objecte d’infracció. 

 

a) Tindran la consideració d'infraccions lleus les accions o omissions que infringeixin qualsevol 

de les mesures previstes en l'apartat 3 d'aquesta disposició addicional, quan s'hagi acordat la 

limitació o la prohibició de l’ús d'aigua potable per a aquestes activitats. 

 

Específicament es preveuen com a infraccions lleus les accions següents: 

 

1. Rentar vehicles. 

2. Regar jardins i zones assimilades d'una superfície de fins a 300 metres quadrats. 

3. Omplir piscines d'una superfície màxima de 60 metres quadrats. 

4. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a us domèstic. 

5. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a altres usos, sempre que no se superi 

en mes d'un 10% el límit fixat. 

6. L’ús d'aigua potable en instal·lacions de refrigeració i condicionament sense un sistema de 

recuperació de circuit tancat. 

7. La manca d’instal·lació dels mecanismes limitadors de cabals en el cas de subministrament 

per mitja d'aforaments, si s'ha exigit. 
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b) Tindran la consideració d'infraccions greus les accions o omissions que infringeixin qualsevol 

de les mesures previstes en l'apartat 3, quan s'hagi acordat la limitació o prohibició en l’ús 

d'aigua potable per a aquestes activitats i la infracció s'hagi de considerar greu d'acord amb els 

criteris de graduació aplicables. 

 

Específicament es tipifiquen com a infracció greu les accions següents: 

 

1. Regar jardins d'una superfície superior a 300 metres quadrats i inferior a 1.000 metres 

quadrats. 

2. Omplir piscines d'una superfície entre 60 metres quadrats i 200 metres quadrats. 

3. El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a usos diferents del domèstic, sempre 

que s'excedeixi entre un 10% i un 25% el límit fixat. 

4. La reincidència per haver comes en el termini de dos mesos mes d'una actuació sancionada 

com a lleu per resolució definitiva en via administrativa. 

 

c) Tindran la consideració d'infraccions molt greus les accions u omissions que infringeixin 

qualsevol de les mesures previstes en l'apartat 3, quan s'hagi acordat la prohibició o la limitació 

de l’ús d'aigua potable per a aquestes activitats, i la infracció s'hagi de considerar molt greu 

d'acord amb els criteris de graduació aplicables. 

 

Específicament es tipifiquen com a infracció molt greu les accions següents: 

 

1. Regar jardins d'una superfície superior a 1.000 metres quadrats. 

2. Omplir piscines d'una superfície superior a 200 metres quadrats. 

3. El consum excessiu d'aigua, en cas d'estar limitat per a usos diferents del domèstic, sempre 

que s'excedeixi en mes del 25% el límit fixat. 

4. L’obstaculització o desatenció dels requeriments que realitzi l'Ajuntament o el prestador del 

servei. 

5. La reincidència per haver comes en el termini de dos mesos una actuació sancionada com a 

greu per resolució definitiva en via administrativa. 

 

6. Sancions. 

 

Les infraccions previstes a l'apartat 5 anterior seran sancionades, d'acord amb els límits 

establerts en l'article 140 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, 

amb les multes següents: 

 

a. Infraccions lleus: fins a 750 EUR. 

b. Infraccions greus: fins a 1500 EUR. 

c. Infraccions molt greu: fins a 3000 EUR. 

 

7. Graduació de les sancions. 

 

Les sancions es graduaran d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, dels 

perjudicis produïts, de les circumstancies de les persones responsables, de la repercussió de la 

prohibició infringida, de la situació de greuge respecte a altres usuaris de l'abastament, del 

benefici obtingut, de l’existència d'intencionalitat i de la reincidència quan hagi estat declarat 

així en una resolució expressa. 
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En qualsevol cas es considerarà circumstancia atenuant l’adopció per part de l'infractor de 

mesures immediates correctores de la infracció. 

En cap cas la imposició d'una sanció no pot esser mes beneficiosa per al responsable que el 

compliment de les normes infringides, d'acord amb allò establert a l'article 29.2 de la Llei 

40/2015,d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

8. Denuncies. 

 

Les denuncies que es formulin a l'Ajuntament, d'ofici, per particulars o pel prestador del servei, 

donaran lloc a que aquest obri les diligencies corresponents, amb la finalitat de comprovar els 

fets denunciats i, en el seu cas, incoar l'expedient sancionador. 

 

En el supòsit de denuncies formulades pels particulars, aquests hauran de facilitar totes les 

dades necessàries per a la comprovació, per part del personal d’inspecció municipal, o del 

prestador del servei, dels fets denunciats. 

 

9. Persones responsables. 

 

Son responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió 

executin els fets constitutius de la infracció, encara que sigui a títol de simple inobservança, i en 

concret les persones següents: 

 

a) el titular del contracte de subministrament, o en el seu cas l'usuari de l'abastament. 

 

b) la persona o persones que manipulen els elements d'abastament amb la finalitat d'eludir el 

compliment de les mesures contra la sequera establertes en aquest Reglament. 

 

10. Procediment sancionador. 

 

Per tal de donar efectivitat al compliment de les ordres, i dels procediments urgents i específics 

que puguin afectar les condicions de prestació del servei, correspon a l'Ajuntament, a traves de 

l'alcalde o del regidor o regidora en qui delegui, l'exercici de la potestat sancionadora amb 

subjecció al procediment sancionador previst a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic 

del Sector Públic. 

 

En el control i la vigilància del compliment de les previsions d'aquesta norma hi participaran tant 

els inspectors municipals com la Guardia Municipal. El prestador del servei col·laborarà en les 

tasques d’inspecció que li siguin requerides per les autoritats i personal municipal. 

 

11. Altres mesures en cas d’infracció. 

 

Sense perjudici de la imposició de les sancions que corresponguin, es poden adoptar 

cautelarment en cas de presumpta infracció les mesures següents: 

 

a) En el supòsit de detectar consums d'aigua que durant un període d'un mes incompleixen els 

objectius d'estalvi que en cada moment s'hagin establert, qualificats d'excessius, es podrà 

ordenar la instal·lació a costa de l'usuari de dispositius limitadors del cabal subministrat, o 

interrompre el subministrament durant determinades franges horàries. 
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b) Quan es detectin actuacions qualificades com a infraccions greus o molt greus, es podrà 

ordenar la suspensió del subministrament, una vegada comprovada la infracció. 

 

c) Les normes previstes en els paràgrafs anteriors seran igualment aplicables als supòsits que, 

tot i complir els objectius d'estalvi establerts, el consum superi en mes d'un vint-i-cinc per cent 

el consum estàndard per persona i mes que s'hagi determinat. 

 

d) A l'objecte de poder realitzar un millor control i seguiment dels objectius d'estalvi en el 

consum regulat en aquest Reglament, es podrà ordenar al prestador del servei la reducció dels 

períodes de lectura i facturació. 

 

El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la publicació 

al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti 

alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior. El present Reglament es va 

aprovar inicialment en sessió plenària de xxxxxxxxx i definitivament de forma automàtica, si no 

es presenten al・legacions durant el termini d’informació publica. 

 

Segon.- Aprovar el text refós del Reglament, que incorpora les modificacions proposades. 

 

Tercer.- Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text del Reglament objecte de 

l’aprovació, inserint anuncis al BOPB, al DOGC, a la pagina web municipal i al taulell d’edictes 

municipals l’expedient administratiu durant aquest període podrà ser examinat i presentar les 

al·legacions, suggeriments i reclamacions que es considerin convenients a la seu de les 

oficines de l’Ajuntament. 

 

En el cas que no es presentin reclamacions durant el període d’exposició publica, el present 

acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de resolució expressa, essent necessària la 

publicació del text íntegre del Reglament per a la seva entrada en vigor quinze dies després de 

la seva publicació. 

 
El sr. alcalde explica que la motivació de la proposta ve a partir de l’experiència en la nova 
prestació del servei d’aigua. El reglament actual regula la possibilitat de sancionar les 
infraccions però no estan tipificades; les que es proposen han estat extretes de diferents 
models vigents a altres ajuntaments. 
 
La Sra. Úbeda diu que sempre que s’han tractat temes de l’aigua s’ha fet en el marc de la 
comissió de compatibilitat. Creu que aquest és un tema que s’hauria d’haver tractat en el marc 
d’aquesta comissió de participació. 
 
El Sr. Estradé diu que el tema del frau es va tractar i debatre amb la comissió de l’aigua. En 
aquesta reunió es va tractar del balanç dels mesos de gestió, es va tractar de la modificació del 
reglament i de les tarifes. Consta que els membres de la comissió expressen el seu suport per 
regular els cassos de frau, concretament sobre aquest tema l’acta diu –Es tracta també l’alt 
nivell de frau detectat. “Els membres de la comissió expressen el seu suport a la necessitat de 
fer front a aquest frau ja que consideren que té una incidència en el cost final de l’aigua per  a 
tots els abonats” i es disposa de la conformitat dels membres de la Comissió. 
 
La Sra. Úbeda diu que als informes no es fa referència a aquesta reunió de la Comissió i la 
Comissió no s’havia reunit en el moment de la convocatòria. El reglament diu que es farà 
constar al Ple el contingut de la reunió i si es té la conformitat per part dels membres de la 
Comissió. 
Els expedients han de ser complets quan es convoca el ple i aquesta acta no hi era; entén que 
aquest punt no hauria de ser a l’ordre del dia i el ple no ha estat ben convocat. 
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El Sr. alcalde diu que l’expedient es va enviar amb els informes i propostes i s’havia dit que hi 
seria. Pot admetre que aquest document no s’ha rebut però que està a l’expedient, hi és i els 
regidors que han vingut a veure l’expedient a l’Ajuntament l’han vist. 
 
La Sra. Úbeda diu que el que hauria de fer es demanar disculpes. 
 
El Sr. Estradé diu que l’informe hi era però no estava signat i el que no farem serà incorporar 
un document sense signatura; admet que es podia haver convocat 24 hores abans la Comissió, 
d’acord. 
 
El Sr. Serra diu que pensa el mateix, quan es tracta de modificar reglaments és important que 
hi hagi participació ciutadana i ni a l’informe ni a la proposta es fa esment a aquesta 
participació. 
 
Assabenta que aquest migdia ha vingut a veure els expedients i aquest document no hi era, 
però en qualsevol cas, sembla que no s’ha pogut consultar aquesta documentació. Proposa 
deixar aquest tema sobre la taula i tractar-ho en un proper ple. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest document sí que hi era. 
 
El Sr. alcalde diu que quan hi va haver debat al Consell de Medi Ambient era per l’establiment 
de mesures d’estalvi, per això es parlava en aquell àmbit; entén que aquest tema del 
sancionador, essent molt estrictes, es podria donar compte al Consell. 
 
La Sra. Alsina diu que creu que és una qüestió de formes. 
 
El Sr. Estradé diu que la potestat sancionadora estava contemplada al reglament, però no 
desenvolupada, que és l’objectiu d’aquesta proposta. Entén que tot i que aquest tema no és 
competència de la Comissió de l’aigua, el varen comentar. No hi ha cap motiu per deixar-ho 
sobre la taula, perquè l’informe hi és, la tasca s’ha fet, s’ha plantejat a la Comissió de l’aigua, 
però bé, si així h volen, ja es portarà al proper ple i ja està. 
 
La Sra. Úbeda diu que si considera que no ha de passar pel Consell, es diu a la proposta o als 
informes i no ens trobaríem així. 
 
El Sr. Estradé respon que davant el dubte, s’ha fet així. 
 
La Sra. Úbeda diu que mentre no tinguin la informació proposen que es deixi sobre la taula 
aquest punt, tal com proposa el Sr. Serra. 
 
El Sr. alcalde intervé i diu que els expedients es troben a l’Ajuntament per consultar-los; si 
troben que falta alguna cosa també ho poden dir i evitar retirar el punt. 
 
La Sra. Úbeda respon que no els agrada demanar la retirada del punt. 
 
El Sr. Valls diu que aquí hi ha tres temes: un si la documentació és al moment de la 
convocatòria o no; dos, si s’incorpora el document a l’expedient i no es pensa a enviar-ho per 
correo electrònic i tres, que l’alcalde hauria de venir amb humilitat i acceptar que ens hem 
equivocat. 
 
Continua el Sr. Valls i diu que no es que es vulgui posar pals a les rodes però tenint en compte 
anteriors reunions de comissions de participació a les que el Sr. Estradé s’ha retirat de la reunió 
al veure que l’ordenança avançava, doncs es demana que l’expedient sigui complet. 
 
El Sr. Estradé diu que ell no hi era a aquestes reunions que diu el Sr. Valls. 
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El Sr. Valls respon que sí que hi era i ho pot acreditar algú que hi ha avui al públic.  
 
El Sr. Valls diu que entén que amb aquests tres aspectes que ha indicat, és millor retirar el punt 
i passar-lo al proper ple, al final sembla que el culpable siguin ells. 
 
El Sr. alcalde diu que per cert, a les reunions del Consell de Medi Ambient, els regidors dels 
SdeC no hi participen i ara resulta que fan una defensa aferrissada a la participació quan no 
participen en els que estan constituïts. Vostès no han vingut mai a participar. 
 
La Sra. Úbeda respon i diu que estaria bé també que els treballs del Consell es publiquin i no hi 
ha res publicat d’aquestes comissions. Per altra banda, el Consell de Territori i Sostenibilitat 
ens l’hem saltat quan va ser aprovat pel Ple.  
 
El Sr. Valls pregunta a la secretaria si l’expedient ha de ser complet en el moment de la 
convocatòria, al que la secretaria diu que l’expedient ha de ser complet, altra tema és si 
l’informe de la comissió és preceptiu per l’emissió d’aquest acord. 
 
La Sra. Úbeda diu que l’informe hi ha de ser. 
 
El Sr. alcalde diu que estem parlant del procediment sancionador, que s’ha plantejat a la 
Comissió que l’únic que fa és tipificar les infraccions; no estem davant d’una ordenança 
d’estalvi d’aigua. 
 
El Sr. Estradé diu que la Comissió no s’hauria convocat per tractar aquest tema; això no és 
objecte del Consell de Medi Ambient. 
 
El Sr. Serra diu que els dictàmens de la Comissió no son vinculants i no correspon a la 
Comissió establir o dictaminar sobre el procediment sancionador, però en aquestes condicions 
ell no hi pot votar a favor i reitera la seva proposta de deixar aquest punt sobre la taula. 
 
El Sr. alcalde diu que el Sr. Serra no vota a favor de res. 
 
El Sr. Serra respon “això ho diu vostè” 
 
Sotmesa a votació la proposta és desestimada a l’obtenir 6 vots en contra SdeC-CP i Sr. Jordi 
Serra i 5 vots a favor  d’ERC-AM, GIC-Fem Collbató-E i PdeCat. 
 
 
6.- Proposta de modificació de l’ordenança núm. 29, reguladora de la Taxa pel 
Subministrament d’aigua. 
 
Antecedents: 
 
Per acord del Consell municipal de Medi Ambient, emès en data 25 d’abril de 2009 i a proposta 
de la presidència s’acordà la creació d’una Comissió d’Estudi per proposar una ordenança 
municipal d’Estalvi d’aigua. Finalitzada aquesta tasca, aquesta comissió d’estudi es constitueix 
en data 16 d’octubre de 2009 en comissió de seguiment amb l’objectiu d’elaborar una proposta 
de modificació del sistema tarifari que substituís el fins aleshores vigent. 
 
Durant els mesos febrer-març de 2015, es va convocar la Comissió d’Estudi de les tarifes 
d’aigua en diverses ocasions, als efectes d’avaluar les possibilitats d’adequar les tarifes 
contingudes a  l’Ordenança Municipal d’abastament d’aigua potable per que siguin analitzades 
des de dues perspectives: 
 
1.- Possibilitat de reduir el preu en el tercer tram: Motivat pel fet que el preu m3, sobretot en el 
tercer i quart tram és molt elevat i és difícil per determinades famílies nombroses evitar el 
consum que activa el tercer i quart tram, els més elevats de la tarifa. 
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2.- Possibilitat d’adequar els m3 de consum de cada tram al nombre de membres de la unitat 
familiar. En aquest supòsit es considera tan per l’ajuntament com per la comissió que les 
necessitats mínimes de consum d’aigua no son les mateixes si parlem d’una família de 3 
membres, que una de 5 membres, per exemple. 
 
 Finalitzada aquesta tasca, aquesta Comissió d’estudi de les tarifes d’aigua va formular 
propostes en caminades a la realització d’estudis econòmics per avaluar una reducció de 
tarifes afavorint una distribució dels trams ajustats al nombre de persones empadronades. 
Aquests estudis varen motivar la darrera modificació de tarifes que va ser aprovada pel Ple de 
la corporació en sessió de data 7 d’abril de 2015. 
 
En data 1 de febrer de 2016 es va aprovar la modificació dels trams de tarifació per incentivar 
l’estalvi, establint una tarifa mes equitativa per les diferents unitats familiars 
 
La proposta que es sotmet a aprovació té com a objectius principals: 
 
- Diferenciar la quota fixa del servei no domèstic en funció del diàmetre de la canonada de 
servei i canvi de denominació de la tarifa primera. 
 
- Introducció de tres noves quotes fixes de servei i de subministrament per als usos següents:: 
ús municipal, ús d’obres provisional i ús d’incendis, a la tarifa primera. 
 
- Incorporació de preus per materials i treballs de manteniment i correctius a la tarifa cinquena. 
 
Aquestes modificacions han estat proposades per CONGIAC-GIACSA en el marc de la 
regulació establerta a la clàusula 13.3 i ss del contracte-programa aprovat pel ple de la 
corporació en sessió de dia 1 de febrer de 2016 i signat en data 30 de març de 2016. 
 
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. 
 
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. 
 
Aquestes modificacions que es proposen han estat presentades a la Comissió d’Estudi de les 
tarifes d’aigua. 
 
Vistos els informes tècnic i econòmic a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, elaborat per l’enginyer municipal Sr. Joan Manuel Cividanes 
Alonso en data 19 d’octubre de 2017 i verificat que, en relació a la taxa per prestació de servei 
de subministrament d’aigua que es modifica, 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. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció, de data 13 de novembre de 2017, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel 
Subministrament d’aigua d’acord amb la incorporació de les següents modificacions que 
s’especifiquen: 
 
Article 6è – Quota tributària. 
 
Els apartats 2, 4, 5 i 6 queden establerts:  

   Tarifa 
primera 

Quota fixa el servei €/mes 

2. Ús comercial/industrial   

  diàmetre comptador 13 mm 9,07 

  diàmetre comptador superior a 13 mm i inferior a 40 mm 26,40 

  diàmetre comptador igual o superior 40 mm 41,70 

4. Ús municipal 0,00 

5. Ús obres/provisional 26,40 

6. Ús incendis (preu per cada BCI) 26,40 

   
Tarifa segona: els apartats 2, 4, 5 i 6, queden regulats com s’indica: 

   

Tarifa 
segona 

Preu del subministrament €/m3 

2. Ús comercial/industrial   

4. Ús municipal   

  a) quota variable  0,0000 

5. Ús obres/provisional   

  a) Fins a 36 m3/trimestre 1,9012 

  b) Més de 36 m3/trimestre 3,7192 

6. Ús incendis   

  a) quota variable  1,9012 

 
 
Tarifa cinquena: apartat 8 a 22, queden regulats com s’indica: 

   * Tarifa 
cinquena 

Comptadors en escomeses existents i varis € 

8. Dipòsit Verificació comptador diàmetre fins a 40 mm. 40,31 

9. Dipòsit Verificació comptador diàmetre superior a 40 mm. 184,73 

10. Inspecció 24,05 

11. Comunicació i gestió reclamació impagats 9,80 

12. Desconnexió 25,63 
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13. Retirada comptador 28,19 

14. Encimentar aixeta de pas escomesa 33,83 

15. Reconnexió 25,63 

16. Reposició comptador 28,19 

17. Desencimentar aixeta pas escomeses 40,59 

18. Giratòria_Fiança 250,00 

19. Giratòria_ Lloguer diari (mínim 5,75 €) 1,15 

20. Clau Giratòria 34,17 

21. Giratòria extraviada 141,01 

22. Hora Oficial 25,67 

 
Segon.- Aprovar el text refós de l’Ordenança núm. 29 reguladora de la Taxa pel 
Subministrament d’aigua que incorpora les modificacions proposades. 
 
Tercer.- Exposar al públic a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança que es modifica, 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. 

 
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 que es presentin reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a les persones integrants de la Comissió d’Estudi de les 
tarifes d’aigua, per al seu coneixement. 
 
 
El Sr. Estradé explica que la principal modificacio és relativa a l’ús comercial o industrial, que 
es proposa subdividir. La proposta deriva del fet que varis comerços es queixen de la tarifa 
actual ja que els consums d’alguns comercials son molt inferiors als consums domèstics. 
 
Es proposa modificar la taxa per subdividir-la en tres en funció del diàmetre dels comptadors, 
proposant reduir la tarifa per als usuaris amb comptadors de secció inferior, als que se’ls baixa 
el preu de la quota fixa en 10 euros que queden compensats amb comptadors de diàmetres 
superiors. 
 
Actualment tenim 48 abonats per tarifa comercial, dels quals 36 tenen una secció de comptador 
de 13 mm. 10 de secció entre 13 i 40 mm i 2 de secció mes gran. S’estima que aquesta nova 
tarifació reportarà unes pèrdues d’uns 792 euros/any que son assumibles amb els marges 
actuals. 
 
Altres modificacions que es proposen son la regulació de la quote fixa de l’ús municipal, a zero 
euros, l’ús provisional d’obres i l’ús de les boques d’incendi a una tarifa molt baixa. 
 
En relació a la modificació de la tarifa cinquena, es regulen conceptes que considerem 
important regular-ho i finalment, hi havia una duplicitat a la tarifa de fuites, que s’elimina. 
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El Sr. Serra diu que passa igual que al punt anterior, es deia que havia d’estar dictaminat per la 
Comissió però no es disposava de l’acta a la convocatòria. Com que estem igual, no sap si val 
la pena debatre el contingut de la proposta. Proposa deixar el punt sobre la taula. 
 
El Sr. alcalde diu que si haguessin vingut a veure l’expedient l’haurien vist. No es va enviar per 
que no estava signat, d’acord, però el document hi era. 
 
El Sr. alcalde resol deixar el punt sobre la taula. 
 
7.- Proposta d’adhesió en el marc del Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia 
sostenible, als objectius establerts per la Unió Europea per a l’any 2030. 
 
Antecedents: 
 
El municipi de Collbató es va adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia 
sostenible local el 21 de setembre de 2009, sent aquesta una iniciativa europea que va néixer 
com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
Els municipis que s’adherien al Pacte assumien el compromís voluntari d’assolir l'objectiu de 
reduir les seves emissions més d'un 20% l'any 2020. 
 
Com a resultat del Pacte al què l’Ajuntament es va adherir i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Collbató va redactar el Pla d’acció per l'energia sostenible local 
(PAES) que es va aprovar el 17 de juny de 2013. Posteriorment i desprès d’anar implantant 
durant dos anys algunes de les accions recollides al PAES, els serveis tècnics municipals amb 
el suport de la DIBA van fer el seguiment del document l’any 2015. 
 
L'any 2016 l’Ajuntament de Collbató es va adherir a la declaració de Sant Sadurní d'Anoia de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que assumeix els objectius plantejats pels 
nous acords internacionals, entre els que destaca el nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses 
per l'energia sostenible i el clima que comporta la redacció del Pla d’acció per l’energia 
sostenible i el clima (PAESC) que amb el suport de la DIBA es comença a redactar l’any 2017. 

El nou Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia és la fusió de la mitigació del 
canvi climàtic (Pacte dels Alcaldes) i l'adaptació (Alcaldes per l’Adaptació) sota un mateix 
paraigua en una sola iniciativa i constitueix el corrent principal del moviment Europeu que 
involucra les Autoritats Locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. 

Aquest Nou pacte té tres pilars principals: 

 Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d'emissions de GEH més enllà 
del 40% per l'any 2030, mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús 
de fonts d'energia renovables. 

 Incorpora el compromís d'avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació 
de redactar un Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions. 

 Que el subministrament energètic sigui segur, disponible, equitatiu i sostenible. 

Aquesta iniciativa defineix els compromisos renovats i la visió compartida (més enllà del 2020) 
per abordar reptes interconnectats: la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació i l’energia 
sostenible. 

Els signataris d’aquest pacte es comprometen a reduir les emissions de carboni o de gasos 
d’efecte hivernacle i en el seu territori com a mínim en un 40% al 2030  i a augmentar la 
resiliència als impactes del canvi climàtic. 
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Per poder traslladar aquests compromisos a l’acció es comprometen enviar un Pla d’Acció per 
a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC – SECAP) en dos anys des de la seva adhesió 
formal,  inclòs si es preveu la integració de l’adaptació a d’altres estratègies, plans o 
programes. El Pla d’acció s’ha de basar en un Inventari Base d’Emissions  (BEI) per a la 
mitigació i ha d’incloure una Avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic per a 
l’adaptació. El PAESC es publicarà a la pàgina web del Pacte dels alcaldes i els signataris han 
d’informar de la implementació del seu PAESC cada dos anys. Quan facin aquest seguiment 
podran reajustar les seves prioritats i revisar el PAESC per tal de garantir la consecució dels 
objectius establerts . 

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat Pacte dels alcaldes i 
alcaldesses pel clima i l’energia, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha nascut 
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. Així mateix es planteja millorar la 
resiliència dels municipis front als impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la 
vulnerabilitat als riscos amb la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Collbató té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per 
a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes 
d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de 
fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, es compromet a reduir les 
seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la 
vulnerabilitat als riscos dels impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient. 
 
Vist l’informe emès en data 2 de novembre de 2017 per la tècnica de Medi Ambient, Sra. 
Patricia Castro López, es proposa als Srs. regidors l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Collbató fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per cent 
per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de 
plans d’acció, d’acord amb l’establert al document de compromís que s’annexa. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Collbató es compromet a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al 
Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del 
Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec Comissió Europea i inclourà una estimació de 
les emissions, una avaluació de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i 
una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Collbató es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a informar de les 
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
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Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses i a l’Àrea 
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i 
coordinació. 
 
 
La Sra. Alsina pregunta si els documents a què es fa referència, els farà Diputació, igual que el 
PAES), al que el Sr. alcalde respon que si. 
 
El Sr. Serra diu que al 2016 l’Ajuntament es va adherir a la Declaració de Sant Sadurní i en 
aquell moment es va parlar amb Diputació per redactar un nou PAES; veu que a la proposta es 
diu que aquest PAES es va començar a redactar al 2017. 
 
El Sr. alcalde informa que no és això el que diu la proposta, concretament la proposta fa 
referència al “nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses per l'energia sostenible i el clima que 
comporta la redacció del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) que amb el 
suport de la DIBA es comença a redactar l’any 2017”. Això és el que diu la proposta. 
 
El Sr. Serra diu que a l’acord segon l’Ajuntament es compromet a elaborar el PAES i que es 
disposarà del suport de Diputació, quin és l’abast del suport de Diputació?. 
 
El Sr. alcalde respon que quan es tirin endavant els projectes que el PAES incorpori, la 
Diputació col·laborarà. 
 
El Sr. Serra pregunta si ja està iniciat, al que el Sr. alcalde respon que fins que no ens hi 
adherim no s’iniciarà, informa amb Diputació s’està parlant i ara cal redactar el nou document. 
 
El Sr. Serra diu que aquests acords ja estaven signats, ara ho tornem a signar. El PAES es va 
pactar al 2016 i no s’ha fet. Ara tornem a signar el mateix. 
 
El Sr. alcalde respon que és evident que si no les fa el Sr. Serra, no es fan bé les coses. 
 
Respon el Sr. Serra que és la seva valoració. 
 
La Sra. Casanovas intervé i diu al Sr. Serra que el text de l’acord ho diu literalment. Afegeix el 
Sr. alcalde que el del 2016 era genèric i al 2017 es signa el nou pacte. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 10 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i SdeC-CP i una abstenció del Sr. Jordi Serra. 
 
 
8.- Proposta d’aprovació de la xifra de població a data 01.01.2017 
 

Vist l’escrit de data 27 de març de 2017,  (RE número 1047), mitjançant el qual l’Institut 

Nacional d’Estadística – Delegació Provincial de Barcelona, comunica a aquest Ajuntament la 

proposta de xifra de població a 1 de gener de 2017, resultant per al municipi de Collbató de 

4389 habitants. 

 

Vist l’escrit de data 5 de maig de 2017 (RE número 1649), mitjançant el qual l’INE – Delegació 

Provincial de Barcelona en el que ens comunica que s’inicia el procés d’estimació i 

desestimació automàtica per a resoldre les discrepàncies de xifres proposades. 

 

Vista la comunicació efectuada per la Diputació de Barcelona (Gestió del Padró Municipal 

d’Habitants) amb el resultat final de la gestió del padró municipal a data 1 de gener de 2017 un 

cop finalitzat el procediment per a l’obtenció de la proposta de xifres oficials de població previst 

a la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la  presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

25 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

del director general de Cooperació Local sobre revisió del Padró Municipal i el procediment per 

obtenció de la proposta de xifres oficials de població, essent la xifra de població referida a 1 de 

gener de 2017 la de 4395. 

 

D’acord amb la normativa establerta referida a la gestió de les dades del padró municipal. 

 

Es proposa als Srs. Regidors l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la xifra de 4.395 habitants com a xifra de població de Collbató, a 1 de gener 

de 2017. 

 

Segon.- Comunicar els presents acords a la Delegacio a Barcelona de l’Institut Nacional 

d’Estadística, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 

 
 
El Sr. Serra indica que fins fa poc, quan aprovàvem les dades de població s’informava del 
nombre de dones i d’homes.  
 
El Sr. alcalde diu que no ens ho han informat, però si és d’interès es pot buscar. 
 
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat 
 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
El Sr. alcalde trasllada la resposta  a les preguntes formulades en el decurs del darrer ple 
ordinari, que es reprodueix tot seguit: 
 
El Sr. Jordi Serra formula la següent pregunta sobre la Setmana de Mobilitat Sostenible 
 
Com és habitual, del 16 al 22 de setembre s’ha celebrat a tot el país la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible. És un conjunt d’activitats que l’Ajuntament ha organitzat els darrers anys per 
l’interès que té, ja que bona part de la població del municipi té adquirits mals hàbits en 
qüestions de mobilitat, i en què la Generalitat hi fa sempre aportacions en forma de materials, 
activitats o subvencions. 
 
Per quin motiu no s’ha organitzat aquest any la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Collbató? 
 
Com cada any es va valorar la participació en la setmana de la Mobilitat que coincidia amb la 
celebració de la festa major de Collbató. La proposta que es va pensar va ser una pedalada 
popular. No obstant tenint en compte la baixa (nul·la) participació de la ciutadania en les 
últimes convocatòries d’anys anteriors, la baixa repercussió que van tenir (segurament perquè 
sempre coincideix amb la celebració de la Festa Major) i la gran quantitat d’activitats esportives 
organitzades en el marc de la mateixa, es va decidir finalment no fer cap activitat. Per properes 
edicions s'estudiarà impulsar altres tipus d'accions 
 
 
El Sr. Jordi Serra formula la següent pregunta sobre la figura de la direcció de serveis. 
 
El 29 de juliol de 2015, l’Ajuntament de Collbató va contractar temporalment, per sis mesos, 
JMR com a tècnica de Recursos Humans després que aquesta superés les proves de la 
convocatòria corresponent. El 30 d’octubre de 2015, per decret d’alcaldia 164/2015 es va 
adscriure JMR al càrrec de directora de serveis, un càrrec de confiança de l’alcalde que fineix 
el 30 d’octubre de 2017. Per aquest decret, JMR va passar d’una subcategoria A2 a un grup 
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A1, nivell 28, amb un increment de 1.169 euros mensuals x 14 pagues, i a exercir funcions de 
coordinació que fins aleshores no tenia. 
 
 
Tot seguit el Sr. Serra fa esment a uns antecedents i afirmacions la veracitat de les quals no 
s’acrediten. L’argumentari no forma part de cap expedient municipal i a més pel seu contingut 
és susceptible de concórrer en difamació contra la persona. 
 
En conseqüència aquesta alcaldia manifesta que no serà partícep d’insinuacions que poden ser 
injustes i tampoc ser l’instrument a través del qual -tenint en compte que les actes de ple son 
públiques- es pugui contribuir directa o indirectament a provocar un greuge contra cap persona 
i encara menys -per qüestió de responsabilitat pública- a un treballador municipal. 
 
Les concretes preguntes formulades pel Sr. regidor son les següents: 
 
Quan es va signar el decret d’alcaldia que atorgava un càrrec de confiança a JMR, l’alcaldia 
tenia coneixement d’aquests antecedents professionals? Ara que aquests antecedents són de 
públic coneixement, manté l’alcaldia la seva confiança en JMR com a directora de serveis de 
l’Ajuntament de Collbató? Pensa replantejar-se l’esmentada confiança de cara a la pròxima 
finalització del seu contracte? Pot garantir l’actual alcalde que a través de JMR no es repetiran 
els fets que s’han esmentat relatius als seus antecedents, és a dir que no s’ha utilitzat, ni s’està 
utilitzant, ni s’utilitzarà informació reservada o privilegiada de l’Ajuntament per al seu lucre 
personal o benefici privat, o el de familiars seus? Pot garantir l’actual alcalde que a través de 
JMR no s’han desviat, ni s’estan desviant, ni es desviaran fons destinats al pagament de la 
Seguretat Social dels treballadors municipals? És cert que JMR ha presentat una proposta a 
l’alcaldia segons la qual la seva continuïtat estaria condicionada a un increment molt notable de 
les seves retribucions actuals? 
 
 
En primer lloc, a l’estructura organitzativa de l’Ajuntament no hi ha cap càrrec de confiança; el 
lloc de treball de direcció de serveis va ser aprovat pel ple de la corporació i es va cobrir 
temporalment amb la persona titular per interinatge, de recursos humans mitjançant una 
comissió de serveis que va finalitzar el dia 31 d’octubre. 
 
Es disposava, a l’igual que de totes les persones que participen en processos de selecció, del 
currículum, acreditament d’estudis i tota aquella informació requerida per les bases que van 
regir la convocatòria mitjançant interinatge de la plaça que aleshores era definida de recursos 
humans. 
 
Aclarir també que l’adscripció al lloc de direcció de serveis comportava un increment retributiu 
respecte l’assignat a la tècnica de recursos humans, de 942,5 euros bruts/mensuals. 
 
Finalment, i en relació als pagaments a Seguretat Social, aquesta és una responsabilitat 
atribuïda a intervenció i tresoreria municipals. 
 
 
El Sr. Jordi Serra formula la següent pregunta relativa a quines actuacions corresponen les 
despeses següents de l’àrea de Turisme consignades a l’execució del pressupost de 
data 19 de setembre de 2017? 
 
100-4320-22602- Difusió Turisme: 638,80 euros 
100-4320-48046- Subvenció Promoció Turística: 500,00 euros 
100-4321-22100- Electricitat coves: 2.680,40 euros 
 
 
S’adjunta quadre justificatiu de les despeses indicades, extret de comptabilitat 
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Data Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

27/03/2017 2017 100 4320 22602 300,00 DILOGRAF, SL 
CUPONS "FAMILIES 2017" PROMOCIONS 
CONSORCI TURISME BLL 

10/04/2017 2017 100 4320 22602 338,80 
MAPAMUNDI 
PRODUCCIONS, SL 

Banner publicitari al portal d'internet 
www.festacatalunya.cat  / Data de 
contracte: 21 de febrer de 2017 

638,80 

     

Data Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

13/03/2017 2017 100 4320 48046 500,00 
CONSORCI DE TURISME 
DEL BAIX LLOBREGAT 

Aportació econòmica any 2017 - Pla turístic 
comarcal 

500,00 

     

Data Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

13/03/2017 2017 100 4321 22100 365,04 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Coves - del 09-12-2016 a 09-01-2017 

13/03/2017 2017 100 4321 22100 303,06 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Coves - Del 09-01-2017 a 09-02-2017 

27/03/2017 2017 100 4321 22100 268,97 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Del 09-02-2017 a 08-03-2017 - Coves 

15/05/2017 2017 100 4321 22100 257,78 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Diseminat quilometre 2-.3 - Del 08-03-2017 
a 06-04-2017 

11/07/2017 2017 100 4321 22100 399,91 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Coves - Enllumenat - Del 06-04-2017 a 15-
05-2017 

21/07/2017 2017 100 4321 22100 350,49 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Enllumenat - Del 15-05-2017 a 13-06-2017 - 
Coves 

12/09/2017 2017 100 4321 22100 391,12 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Enllumenat coves - Del 13-06-2017 a 13-07-
2017 

09/10/2017 2017 100 4321 22100 344,03 
ENDESA ENERGIA, SA 
UNIPERSONAL 

Coves - Enllumenat del 13-07-2017 a 11-08-
2017 

2.680,40 

 
 
 
La Sra. Alsina pregunta si les càmeres del casc antic estan en funcionament. 

 

El Sr. alcalde respon que estan en proves. 

 

Pregunta la Sra. Alsina si es comunicarà als veïns la posta en funcionament, al que el Sr. 

alcalde respon que si. 

 

Pregunta la Sra. Alsina en relació a la zona verda de Can Dalmases, quin és el pla de 

manteniment que es segueix?. 
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El Sr. alcalde diu que se li contestarà per escrit. 

 

La Sra. Alsina formula una pregunta relativa als Consells Escolars i diu que feia un any i mig 

que no es reunia i no sap perquè no s’han fet reunions en tant de temps. Concretament a la 

darrera reunió es va aprovar l’acta de l’abril de 2016. 

 

Per altra banda, pregunta al Sr. Samaranch a quantes reunions ha assistit. 

 

El Sr. Samaranch respon que quan no ha pogut assistir per motius de feina, s’ha excusat. 

 

El Sr. Valls fa referència a la convocatòria d’un lletrat que es va publicar i pregunta com està. 

 

El Sr. alcalde diu que va quedar desert. 

 

El Sr. Valls pregunta quines intencions hi ha en relació a altres places que es troben vacants, i 

que es pensa fer amb la direcció de serveis. 

 

El Sr. alcalde informa que s’ha de convocar la de l’arquitecte. Respecte la de Direcció de 

serveis informa que va finalitzar la comissió de serveis i la gestió de nomines s’ha assumit per 

una administrativa. 

 

El Sr. Valls pregunta si es mantindrà la Direcció de serveis o es plantejarà la de Recursos 

Humans, al que el Sr. alcalde respon que s’està estudiant. 

 

Continua el Sr. Valls fent referència a la modificació que es va aprovar pel ple de la Relació de 

llocs de treball, tècnics de Cultura i Esports i pregunta si es pensa cobrir les que actualment 

estan en interinatge. 

 

El Sr. alcalde diu que s’està estudiant. 

 

 

El Sr. Castells pregunta com estan les obres de les Coves de Salnitre. 

 

El Sr. alcalde informa que tot just divendres es varen justificar les inversions. 

 

Pregunta el Sr. Castells si la idea és obrir al febrer. El Sr. alcalde respon que l’objectiu és obrir 

abans de festes, però és possible que saltem al gener. 

 

El Sr. Castells pregunta si ja s’ha parlat amb les escoles per organitzar les visites. El Sr. alcalde 

respon que s’està començant a treballar en aquest tema. 

 

La Sra. Úbeda pregunta si ja es coneix quin model d’explotació es seguirà. El Sr. alcalde 

respon que aquest és el següent pas que cal treballar. 

 

 

El Sr. Castells fa referència a les obres que es fan a Can Xuquet i pregunta si el MOPU esta 

reparant el desaigue i si se sap quan acabaran.  El Sr. alcalde assabenta que l’obra s’ha 

endarrerit per que calia fer expropiacions. 
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El Sr. Castells diu que actualment no hi ha llum i a partir de les 7 tot esta molt fosc. El Sr. 

EStradé diu que ho miraran. 

 

 

El Sr. Valls diu que al lateral de l’autovia uns veïns estan fent les voreres de les seves finques i 

pregunta si l’Ajuntament posarà els fanals.El Sr. Estradé respon que els fanals els han de posar 

els veïns. 

 

El Sr. Valls diu que la part de dalt la va pagar l’Ajuntament, al que el Sr. Estradé informa que 

una part està urbanitzada i l’altra no. A la part no urbanitzada els veïns responen de fer les 

seves voreres. 

 

Pregunta el Sr. Valls si es té clar que en zona urbanitzada els propietaris han de fer les voreres. 

 

 

El Sr. Martín pregunta al Sr. Samaranch si s’ha pres alguna decisió sobre la revista 

municipal. 

El Sr. Samaranch respon que s’ha mirat en altres Ajuntaments la configuració de la revista 

municipal i no s’ha trobat cap model que apunti a la proposta que formula el regidor, per tant, 

de moment no valora canviar el model. 

 

 

El Sr. Serra formula la seguent pregunta sobre la voluntat de promoció de les industries a 

Collbató. 

 
El dia 1 d’agost de 2017, es va publicar al BOP un edicte de l’Ajuntament de Collbató amb les 
bases per a la constitució d’una borsa de treball per tal de contractar un agent d’ocupació i 
desenvolupament local. Entre les funcions bàsiques d’aquest lloc de treball, hi ha la següent: 
 
“Col·laboració amb altres agents socioeconòmics per a la realització de projectes que ajudin a 
millorar el desenvolupament del territori, que pivota sobre els següents eixos: desenvolupament 
industrial, dinamització industrial i turística.” 
 
Per un altre costat, el programa de govern per a aquesta legislatura estableix com a objectiu 
estratègic i transversal “desenvolupar motors econòmics locals a l’entorn del turisme, el 
comerç, els serveis, l’emprenedoria i el patrimoni; aprofitar els recursos naturals i les 
potencialitats del municipi, tot fomentant les empreses locals d’alt valor afegit.” Cap referència a 
la promoció de la indústria com a motor econòmic local. 
 
En quin document es defineixen, concreten i desenvolupen aquests eixos de desenvolupament 
econòmic de Collbató centrats en el desenvolupament industrial i la dinamització industrial i 
turística? Ha canviat d’objectius l’equip de govern? Qui ha aprovat aquest document amb els 
nous objectius econòmics locals?  Per quins motius considera que la promoció industrial ha de 
passar a ser un eix bàsic del desenvolupament local? 
 
 

La Sra. Casanovas respon que està confonent les coses. Esta parlant d’una convocatòria 

d’AODL i les bases d’aquesta convocatòria les aprova el SOC. No obstant l’informa que de 

moment abandona la convocatòria per dos motius: un, per que estaven potenciats municipis 

que disposaven d’AODL i nosaltres no n’hem tingut mai i l’altre per que aquesta convocatòria 

de subvencions no la resoldran d’immediat. 

 

Es tracta de promoció econòmica de les localitats. 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

30 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
C/Bonavista, 2 • 08293 COLLBATÓ • Tel. 93 777 01 00 • Fax 93 777 06 50 • collbato@collbato.cat • www.collbato.cat 

 

El Sr. Serra diu que al programa de govern no hi ha projecte de desenvolupament local. 

La Sra. Casanovas respon que al programa entra la dinamització econòmica. El Sr. regidor 

està confonent les coses. 

 

El Sr. Serra diu que s’ha referit a les bases i es parla d’indústria. 

 

La Sra. Casanovas respon que dinamització econòmica és tot això, comerç, industria... La 

promoció econòmica son recursos humans per poder desenvolupar els projectes que totes les 

empreses necessiten: ajut, recolzament, suport... i pregunta al Sr. Serra què és promoció  

econòmica per vostè?.  

El Sr. Serra pregunta si l’equip de govern té interès en treballar  en el desenvolupament. 

 

La Sra. Casanovas diu que per fomentar la que tenim, si. Ja li contestarà la pregunta per escrit. 

 

 

El Sr. Serra formula la seguent pregunta sobre la supressió de barreres arquitectòniques. 

 

El RDL 1/2013, de 29 de novembre, estableix el límit del 4 de desembre de 2017 perquè els 

equipaments municipals tinguin resolt l’accés de persones amb dificultats de mobilitat, d’acord 

amb la disposició transitòria tercera de la Llei General de Drets de les Persones amb 

Discapacitat i en relació no només amb els edificis, sinó també en l’entorn, en instruments, en 

equips i en tecnologies, com també en l’adopció de mesures que facilitin l’accés de persones 

discapacitades als serveis i recursos de cada àrea. 

 

Pot garantir l’equip de govern que el dia 4 de desembre l’Ajuntament complirà tots els requisits 

que estableix la Llei de Dret de les Persones amb Discapacitat? Quines barreres 

arquitectòniques en l’àmbit municipal no s’han suprimit encara? Com es pensa solucionar 

aquest dèficit? Quins accessos de persones discapacitades a instruments, tecnologies i 

activitats de l’àmbit municipal no estan encar habilitats? Com es pensa corregir aquest dèficit? 

 

El Sr. Estradé diu que ja el contestarà per escrit. 

 

 

El Sr. Serra formula el seguent prec relatiu a la protecció dels horts del Carrer Bonavista. 

 

Al ple ordinari del 17 de juliol de 2017, Fem Collbató – Fem Progrés va formular un prec per tal 

que es promogués la declaració de Bé Cultural d’Interès Local per als horts privats del carrer de 

Bonavista, atesa la seva importància històrica i cultural i l’existència d’una amenaça urbanística 

de conversió d’aquests espais en zones comercials. La resposta de l’equip de govern va ser: 

“Aquesta petició es sotmetrà a consideració del CAUM.” 

 

Cal recordar que el CAUM no és l’organisme competent per impulsar declaracions de Bé 

Cultural d’Interès Local. El seu reglament no ho estableix en cap punt. És més: la protecció dels 

béns culturals no és, ni pot ser mai, matèria de l’àrea d’Urbanisme. Si aquest equip de govern 

considera que la gestió del patrimoni cultural correspon a l’àrea d’Urbanisme és que té un 

problema greu en la identificació de la realitat local. Demanem, un cop més, que es convoqui el 

Consell de Patrimoni per tal que valori aquesta proposta i, si s’escau, proposi la declaració de 

BCIL per als horts del carrer de Bonavista, una proposta que ha d’anar acompanyada d’un 

informe d’un tècnic en Patrimoni, no en Urbanisme, tal com estableix la Llei del Patrimoni 
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Català. I demanem que es faci amb l’antelació suficient perquè pugui ser inclosa en el POUM 

que s’està elaborant. 

 

 

El Sr. Serra formula el seguent prec relatiu al Consell de Patrimoni. 

 

Al ple ordinari del 17 de juliol de 2017, Fem Collbató – Fem Progrés va formular una pregunta 

sore una suposada Comissió Municipal de Patrimoni. En la seva resposta, l’equip de govern 

declarava que aquesta comissió s’havia creat per acord plenari del 19-09-2003, i que no s’ha 

dut a terme mai la dissolució d’aquesta comissió. 

 

Convé recordar que el ple municipal ordinari del 19 de setembre de 2003 no va aprovar la 

constitució de cap Comissió de Patrimoni. Va aprovar la creació del Consell Assessor de 

Patrimoni. En cap moment s’ha formalitzat, creat, modificat o dissolt a l’Ajuntament de Collbató 

cap comissió de patrimoni.  

 

El 18 de gener de 2016, el ple municipal ordinari va aprovar el reglament del Consell Municipal 

del Patrimoni de Collbató, el que va ser creat el 2003 (tal com consta en el preàmbul d’aquest 

reglament). El reglament va ser sotmès a exposició pública i publicat al BOP el 21 de març de 

2016. 

 

Exigim, doncs, a l’equip de govern que deixi d’inventar-se organismes que no existeixen i que 

no torni a convocar mai més cap comissió de patrimoni que no ha estat creada ni regulada en 

cap moment, amb l’advertiment que serà impugnat qualsevol acord que compti amb el 

pronunciament d’una inexistent “Comissió de Patrimoni”. Exigim també que el president del 

Consell Municipal del Patrimoni de Collbató en convoqui el plenari al més aviat possible, 

d’acord amb el seu reglament. Aquest reglament estableix que “el plenari del Consell es 

reunirà, com a mínim, una vegada cada quatre mesos en sessió ordinària.” En l’any i mig que 

ha passat des de l’aprovació del reglament, el plenari del Consell no ha estat convocat ni una 

sola vegada, i no es pot al·legar que “està en procés de constitució” perquè ja fa més d’un any 

que es va fer la crida pública a la població i les entitats per participar-hi i la invitació als grups 

polítics perquè hi nomenessin representants. Estan vostès incomplint la normativa municipal de 

manera flagrant. Igualment, exigim que es torni a publicar el reglament del Consell de Patrimoni 

al web municipal, del qual ha estat suprimit. 

 

  

El Sr. Serra formula el seguent prec relatiu a la Xarxa de Municipis Xarxa Social i Solidaria. 

 

Al ple municipal ordinari de gener del 2017 es va aprovar una proposta perquè l’Ajuntament de 

Collbató s’adherís a la XMESS, una estructura de solidaritat intermunicipal que pot aportar 

recursos de gran valor a l’impuls d’una economia social al nostre municipi, i es va aprovar que 

el representant municipal seria l’alcalde, Miquel Solà. Des d’aquell moment, l’Ajuntament de 

Collbató no ha estat present a cap reunió tècnica ni ppolítica de la Xarxa, no ha assistit a 

l’assemblea fundacional ni ha satisfet la quota anual, que és de 225 euros. 

 

Demanem que l’equip de govern es prengui seriosament aquesta iniciativa perquè pot 

representar, amb un cost mínim, un impuls notable a l’economia social: subvencions, intercanvi 

d’experiències i de recursos, materials, recull de bones pràctiques, etc. Enviïn un tècnic 

municipal a les reunions tècniques, assisteixin a les reunions polítiques, paguin la quota. No 

deixin perdre aquesta font de recursos. 
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El Sr. alcalde intervé i diu que la informació de què disposa deu ser per que vostè continua 

constant com a representant a la Xarxa. Informa al Sr. Serra que ja ha assabentat a Xarxa que 

ja no és el representant del municipi i per tant, no té per que rebre aquesta informació. 

 

El Sr. Serra diu que convindria estar assabentat de tot el que es fa a Xarxa per que s’han 

perdut oportunitats, insisteix en que cal assistir a les reunions i prega que s’aprofiti aquest 

recurs. 

 

I, sense mes assumptes a tractar, essent les 21:30 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde, amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 
   

 

 


