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SESSIO ORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 22 de gener de 2018 
 
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 ordinària de ple de data 20 de novembre de 
2017. 
2.- Donar compte decrets d’alcaldia 
3.- Donar compte acords Junta de Govern Local. 
4.- Proposta de modificació del Reglament General del servei municipal d’Abastament 
domiciliari d’aigua a Collbató. 
5.- Proposta de modificació de l’ordenança núm. 29, reguladora de la Taxa pel 
Subministrament d’aigua. 
6.-Proposta de nomenament Jutge de Pau Titular. 
7.- Moció de suport a la iniciativa veïnal per sol·licitar al ple municipal la designació de 
“Plaça 1 d’octubre” la plaça sense nom situada al centre del barri de la Font del Còdol.  
8.- Precs i preguntes 
 

 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i, abans d’entrar a tractar 
els punts de l’ordre del dia assabenta als Srs. Regidors i públic general que s’ha localitzat la 
persona extraviada; era en una zona propera al seu domicili a ara els serveis del SEM se l’han 
endut per observació; en tot cas, és una molt bona notícia. 
 
Tot seguit passa a tractar el primer punt de l’ordre del dia. 
 
Demana la paraula el Sr. Serra qui diu que el ple municipal del 2 de juliol de 2015 va aprovar la 
periodicitat de les sessions plenàries, que van quedar fixades per al tercer dilluns de cada mes 
senar. És a dir, que aquesta sesió d’avui s’havia d’haver celebrat el dilluns passat, 15 de gener. 
Pot entendre que hi hagi motius justificats per ajornar la sessió, però aquest ajornament 
s’hauria de disposar mitjançant decret d’alcaldia i, en qualsevol cas, s’hauria d’haver notificat 
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als membres de la corporació, que, com és lògic suposar, hem de planificar-nos el nostre 
calendari. Demana, per tant, que consti en acta que en la convocatòria d’aquest ple s’ha 
vulnerat el mandat del ple i s’ha faltat a una norma bàsica d’educació com és notificar 
l’ajornament de la sessió. 
 
 
1.- Proposta d’aprovació acta de la sessió ordinària de ple celebrada el dia 20 de 
novembre 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 20 de novembre de 2017. 
 
Demana la paraula el Sr. Serra qui diu que a la pagina 17 al paràgraf on diu que “aquest migdia 
ha vingut a veure els expedients i creu que aquest document no hi era” hauria de dir que 
“aquest migdia ha vingut a veure els expedients i aquest document no hi era” 
 
El Sr. Alcalde diu que també per la seva banda va dir que aquest document sí que hi era. 
 
Així doncs, aquest paràgraf queda redactat com segueix: 
 
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. 
 
Altrament, 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 20 de novembre 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 decrets d’alcaldia. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia: 
 
“Decret d’Alcaldia núm. 138/2017 
 
La Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en el seu article 103, número 2, 
estableix que els Jutges de Pau, cessaran per el transcurs del seu mandat. 
 
Atès que l’actual Jutge de Pau va ser nomenat per un període de quatre anys per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia finalitzant el seu mandat el dia 21 de gener de 2018, 
pel present 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Que es tramiti l’oportú expedient mitjançant informe de secretaria relatiu a la normativa 
i procediment que és d’aplicació. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri. 
 
Collbató, 29 de novembre de 2017” 
 
Els Srs. Regidors es donen per assabentats. 
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3.- Donar compte acords 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 4 de desembre de 2017 
 

“Aprovació contractació de la senyora Rebeca Tevar Lago, com a educadora social a 
partir de l’11 de desembre de 2017 fins a la reincorporació de la Patrícia Riera Ursua. 
 
Exp: RH 52/2017 
 
Antecedents: 
 
En data 23 de novembre de 2017, Activa Mutua, mútua de treball concertada per aquesta 
corporació, comunica mitjançant escrit el reconeixement del dret a la prestació econòmica de 
risc durant l’embaràs amb efectes del dia 27/11/2017, de la educadora social municipal. 
 
Les funcions i tasques de l’educador/a social tenen incidència directe en el col·lectiu d’infants i 
joves del municipi, per la qual cosa es considera indispensable la substitució de la treballadora 
amb baixa per risc de l’embaràs, fins a la reincorporació efectiva de la mateixa al seu lloc de 
treball, una vegada finalitzada les situacions de baixa per risc de l’embaràs, maternitat i 
posteriors permisos o vacances a gaudir. 
 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 27 de febrer de 2017, va acordar aprovar la 
constitució de la borsa de treball d’educadors/es socials . 
 

En data 16 de novembre de 2017, des del servei de Recursos Humans es procedeix a avisar 
per ordre de puntuació als aspirants que integren la borsa d’educadors/es socials, sent la 
senyora Rebeca Tevar Lago, qui ocupa la posició número 3, la primera persona disponible per 
cobrir el lloc de treball esmentat. 
 

Existeix consignació pressupostària per a la contractació de l’educadora social per aquesta 
substitució. 
 
Fonaments de Dret: 
 
1. Articles 15. 1 c) de Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el 

text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 
 
2. Decret d’Alcaldia 74/2015 sobre delegació de competències atribuïdes a l’Alcaldia en favor 

de la Junta de Govern Local segons art. 21 i 23 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local. 
 

Per tot l’anteriorment exposat, 
 
Es proposa a la Junta de Govern Local 
 
Primer: PROPOSAR la contractació de la Sra. Rebeca Tevar Lago, amb NIF ***011W, com a 
educadora social, mitjançant contracte d’interinitat a temps parcial, 30 hores/setmana, a partir 
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del dia 11 de desembre de 2017 i fins a la reincorporació de la Sra. Patricia Riera Urzua al seu 
lloc de treball, després de la finalització de les baixes per risc de l’embaràs, maternitats i 
posteriors permisos o vacances a gaudir. 
 
Segon: NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada, al departament de Serveis Socials 
i als representants del personal laboral. 
 
Tercer: DONAR compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.” 
 
La Sra. Alsina pregunta si la provisió de la substitució ha sortit de la borsa de treball, al que el 
Sr. Alcalde respon que sí. 
 
Els Srs. Regidors es donen per assabentats. 
 
 
4.- 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 

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. 
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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. 

 

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: 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 



  
 
 

 
AJUNTAMENT DE COLLBATÓ 

 

 

 

 
              (Baix Llobregat) 

                Barcelona      
 

 

8 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

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. 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

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 dispos i 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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 aquesta mateixa proposta va quedar desestimada en el darrer ple i 
ara es presenta amb el mateix contingut. 
 
El Sr. EStradé 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 i per tant, es proposa adoptar la mateixa formula que 
s’està aplicant a altres municipis. 
 
La Sra. Úbeda diu que es va desestimar perquè l’acta de la Comissió de l’aigua era posterior a 
la data de convocatòria del ple i pregunta en quina data es va reunir la Comissió de l’aigua per 
tractar aquest tema si va ser el dia 15 o el 16, perquè te informacions contradictòries. 
 
El Sr. Estradé diu que a l’acta hi diu la data de la reunió; aquests moments no té present si era 
el 15 o el 16 però si l’acta diu el 15 devia ser el 15. 
 
La Sra. Alsina pregunta qui redacta l’acta de la reunió de la Comissió, al que el Sr. Estradé diu 
que aquesta acta, ell mateix. 
 
El Sr. Serra pregunta si es va signar el mateix dia, el ple va ser el dia 20 i en el moment de la 
convocatòria, que era el 15 no es podia haver signat l’acta. 
 
El Sr. Estradé diu que el mateix dia que es va fer la comissió, es va fer l’acta i ho va traslladar a 
la Guardia Municipal per que es dugués a signar pels membres assistents. 
 
El Sr. Serra diu que si el tema va quedar aleshores sobre la taula era per que mancava la 
informació necessària. 
 
Altrament el Sr. Serra diu que per tenir en compte en una pròxima modificació del reglament del 
servei, a l’article 10 referent als drets de l’abonat caldria incloure-hi el dret de l’usuari a 
participar en la gestió del servei de subministrament de l’aigua a través del Consell Municipal 
de Medi Ambient i en la forma que estableixi l’Ajuntament en funció del model de gestió que 
s’hagi triat. 
 
Per altra banda, el Sr. Serra demana que es sotmeti a votació nominal. 
 
El Sr. Alcalde demana si algun grup municipal sol·licita la votació nominal; atès que cap grup 
ho sol·licita, es passa a la votació ordinària a ma alçada. 
 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 5 vots a favor d’ERC-AM, GIC-Fem 
Collbató-E, PdeCat i 6 abstencions: 5 de SdeC-CP i una del Sr. Jordi Serra. 
 
 
5.- 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 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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: 
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* 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 

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. Alcalde diu que amb aquesta proposta es tarifen conceptes que no teníem tipificats i que 
son necessaris per al bon funcionament i garantia del servei. 
 
El Sr. EStradé diu que per elaborar aquesta proposta s’ha recollit i s’ha tingut en compte 
l’opinió dels usuaris. Es va detectar que hi havia usos amb consums molt baixos per raó de la 
pròpia activitat i que tarifaven a preus molt elevats, motiu pel que es proposa que es tarifi en 
funció del diàmetre del comptador. 
Per altra banda, assabenta que s’ha revisat la quota del servei i s’incorporen elements 
d’escomeses que no teníem tarifats. 
Assabenta que aquests son els aspectes mes rellevants de la proposta que es presenta. 
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El Sr. Serra proposa que en properes modificacions de l’ordenança, caldria preveure la creació 
d’una nova tarifa per a ús agrícola que afavoreixi l’activitat agrícola al municipi. 
 
El Sr. Estradé diu que el problema és que no tenim una xarxa individualitzada per a l’ús 
agrícola; el subministrament de la xarxa té un tractament de potabilització que encareix el 
subministrament. 
 
Tot i així, assabenta que s’han fet els primers passos amb la Diputació per avaluar la 
possibilitat d’utilització d’algun dels quatre pous amb aquesta finalitat, potser el segon pou de 
Can Feliu. La idea és que es pugui fer aquest estudi per que amb la xarxa actual és molt difícil. 
Si en algun moment tinguéssim un excedent d’aigua es podria destinar a aquesta finalitat però 
esperem aquest 2018 a poder disposar d’aquest estudi. 
 
La Sra. Alsina pregunta com esta el tema dels pous de Can Guineu i la venda d’aigua. 
 
El Sr. Estradé respon que el propietari d’aquests pous va sol·licitar a l’ACA la concessió per a 
la venda d’aigua però, avui per avui no li pot donar resposta ja que és competència de l’ACA el 
seu atorgament. 
 
La Sra. Úbeda pregunta si es continua venent aigua, al que el Sr. Estradé diu que si. 
 
El Sr. Serra sol·licita també la votació nominal, responent el Sr. Alcalde que cap grup ha 
sol·licitat votació diferent de l’ordinària. 
 
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. 
 
  
6.-Proposta de nomenament Jutge de Pau Titular. 
 
Atès que l’actual Jutge de Pau de Collbató finalitza en el seu càrrec a finals de gener de 2018, 
havent estat comunicat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la conveniència de donar 
inici a la tramitació de l’expedient que finalitzarà amb la designació dels que seran proposats 
pel ple de consistori com a titular de la plaça indicada. 
 
Atès que en data 29 de novembre de 17 va ser dictada resolució d’alcaldia número 138, que 
establia procedir a la tramitació de l’oportú expedient per un nou nomenament. 
 
Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 15 de desembre de 2017, 
l’edicte en el que es feia públic la tramitació d’aquests expedient i l’inici del termini per a la 
presentació de sol·licituds – de quinze dies hàbils – a comptar des del dia següent a la inserció 
de l’anunci. 
 
Atès que en el termini indicat, i per ordre de registre d’entrada, han estat presentades les 
següents sol·licituds, segons s’incorpora a l’expedient. 
 

 Interessat Registre d’entrada i data 

1 Agustín García Merchán 4693 de 19/12/2017 

2 Gaspar Soler Grima 4748 de 27/12/2017 

 
Atès que tots els que s’han presentat manifesten reunir, les condicions necessàries per al seu 
nomenament, és a dir són espanyols, majors d’edat, no estan incursos en cap causa 
d’incompatibilitat o d’incapacitat previstes pel desenvolupament de les funcions judicials, a 
excepció de l’exercici d’activitat professional o mercantil (sempre que no impliqui 
assessorament jurídic de cap classe i que per la seva naturalesa no sigui susceptible d’impedir 
o afectar la seva imparcialitat o independència ni pugui interferir en l’estricte compliment dels 
deures judicials ). 
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Segons el disposat a l’article 23 del reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau, no 
podran pertànyer, els que resultin escollits, a partits polítics, ni sindicats, o tenir cap feina al 
servei dels mateixos, ni desenvolupar activitats compreses en l’article 395 de la LOPJ. 
 
Es sotmet a consideració dels Srs. Regidors l’adopció dels següents 
 
Acords: 
 
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 
nomenament del Sr. Agustín Garcia Merchán, per ostentar el càrrec de Jutge Pau Titular de 
Collbató, de conformitat amb l’article 4 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges 
de Pau. 
 
Segon.- Remetre l’acord adoptat al Jutge de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Martorell, 
per la seva elevació a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
La Sra. Úbeda diu que els sembla correcte ja que el Sr. Agustín fa temps que s’hi dedica i creu 
que ho fa bé. 
 
El sr. Serra diu que es troba a faltar que es justifiqui per que s’escull un o altre dels sol·licitants i 
entén que hauria de constar. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’han examinat els currículums i els dos proponents compleixen els 
requisits.  
 
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. 
 
 
7.- Moció de suport a la iniciativa veïnal per sol·licitar al ple municipal la designació de 
“Plaça 1 d’octubre” la plaça sense nom situada al centre del barri de la Font del Còdol.  
 
EXPOSICIO DE MOTIUS 
 
El passat 4 de gener va entrar per registre una petició veïnal per tal de proposar al Ple de 
l’Ajuntament de Collbató anomenar oficialment la plaça del centre del barri de la Font del Còdol, 
actualment sense nom, com a Plaça 1 d’Octubre, en record als esdeveniments transcendents 
ocorreguts als carrers i institutucions de Catalunya durant la tardor del 2017. La petició va 
acompanyada de171 signatures que recolzen la iniciativa. 
 
L’1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya per la vergonya de la repressió de 
l’Estat espanyol amb una dura violència desproporcionada davant d’una ciutadania 
absolutament indefensa, realitzant càrregues contra la població amb l’únic objectiu de requisar 
urnes. Unes imatges que van donar la volta al món i van significar la vergonya d’Europa. 
Tanmateix serà recordat per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 
ciutadans i ciutadanes que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i 
l’estat de setge i por. 
 
L'informe final del Departament de Salut va donar com a xifra final de 1.066 les persones 
ateses pels fets de l'1 d’octubre producte de la de la brutalitat policial. Un fet que sens dubte 
marcarà per sempre la història contemporània del nostre país. Al mateix temps, reconeixem i 
agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més de 2 milions de persones que el dia 
1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial menció als qui se’ls va usurpar el vot. 
 
Entenem que cal un reconeixement a tots els votants i també a tots els voluntaris, electes locals 
i treballadors públics que van fer possible que es pogués votar. A Collbató, com a la resta de 
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pobles de Catalunya, va sorgir un moviment ciutadà espontani per organitzar la defensa dels 
col·legi electorals. Des de primera hora de la tarda de divendres i durant tot el cap de setmana 
van haver-hi veïns i veïnes davant el punt de votació de l’Escola La Salut, per protegir el dret a 
vot de tots els collbatonins i collbatonines. 
 
Considerem que, la fita i data històrica que vam celebrar l’1 d’octubre, i també el dia 3, la 
resistència que va demostrar la ciutadania durant la jornada electoral així com les hores 
anteriors, la capacitat d’organització, i el civisme en que es van desenvolupar les dues jornades 
mereixen un reconeixement públic. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Nomenar l’actual plaça sense nom situada al centre del barri de la Font del Còdol amb 
el nom “Plaça 1 d’octubre”. 
 
Segon.- Exposar al públic els presents acords mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, web municipal 
i tauler d’anuncis durant un període de trenta dies, període en el qual els interessats poden 
presentar les al·legacions que considerin adients. 
 
Tercer.- Assabentar els presents acords al representant de la iniciativa ciutadana, per al seu 
coneixement i efectes.                
 
 
El Sr. Alcalde diu que agraeix la proposta veïnal i també vol fer un reconeixement per al treball 
continu del poble en la denuncia per la repressió viscuda i que fa que des d’aquell dia hi hagi 
expressions ciutadanes de rebuig. 
 
El Sr. Estradé agraeix també la iniciativa de les persones que han fet arribar la seva proposta i ho 
han dut fins aquí al ple, per que pels que donem suport a la moció, aquesta és una lliçó de dignitat. 
 
La Sra. Casanovas diu que no pot afegir gaire més del què s’ha dit; encoratjar als veïns que sense 
por ni vergonya, defensin els seus drets davant les institucions i cal animar que aquestes iniciatives 
es puguin donar amb normalitat a casa nostra. 
 
La Sra. Úbeda diu que donen suport a la proposta ciutadana. 
 
El Sr. Serra diu que esta d’acord també amb la proposta, cal fer un reconeixement públic als veïns 
i a les seves iniciatives per la defensa de tots. 
 
El Sr. Castells diu que la proposta ve signada per varis veïns de la Font del Còdol i pregunta si tots 
els signants son veïns de la Font del Còdol o hi ha gent de fora. 
Per altra banda, considera que seria adient disposar d’un reglament que regulés aquestes 
propostes. 
 
El Sr. Alcalde diu que no sap exactament quin es el percentatge de veïns de la Font del Còdol que 
han signat la proposta i tampoc si son de Collbató o no. 
 
Continua explicant el Sr. Alcalde que el procediment de presentar la proposta com a moció és per 
que amb aquest tema hi ha un posicionament polític; no obstant la proposta del Sr Castells pot ser 
interessant per a futures propostes. 
 
La Sra. Casanovas diu que els Ajuntaments necessiten una comissió de nomenclàtor i hi hauria 
d’haver uns criteris establerts per definir com es procedeix amb aquestes iniciatives. 
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Sotmesa a votació la proposta és aprovada a l’obtenir 10 vots a favor: 3 d’ERC-AM, 1 del GIC-
Fem Collbató-E, 1 PdeCat, 4 de SdeC-CP i 1 del Sr. Jordi Serra i una abstenció del Sr. Valls 
 
 
8.- Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Alcalde dona resposta a les preguntes formulades en el decurs del darrer ple ordinari, 
segons es transcriu: 
 
Pregunta formulada per la Sra. Alsina relativa a coneixer quin es el pla de manteniment de la 
zona verda de Can Dalmases 
 
La zona verda de Can Dalmases  s’inclou entre les zones verdes que durant tot l’any 
s’encarrega del manteniment la brigada municipal. Entre març i abril es fan treballs de 
manteniment a totes les zones verdes i posteriorment cada mes es fa una inspecció per veure 
l’evolució (en funció de pluges, creixement herbàcies, presència de brossa...) i es calendaritzen 
els treballs que cal fer cada mes. L’any 2017 entre els mesos de març a setembre es va actuar 
aproximadament cada 2 mesos en aquesta zona verda bé per manteniment de vegetació bé 
per retirada de brossa. 
 
 
Pregunta formulada pel Sr. Serra relativa a 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? 

 

 
La Llei Estatal 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre 
els Drets de les persones amb Discapacitat estableix a la seva disposició final sisena  les 
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels béns i serveis 
a disposició del públic i disposa un termini de dos anys des de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei (3 d’agost de 2011) per tal que el Govern de l’Estat aprovi unes condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació. Aquestes condicions bàsiques son considerades 
obligatories segons el calendari següent: 
 
-En els béns i serveis nous de titularitat pública, en el termini de cinc a set anys des-de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. 
-En els béns i serveis existents i que siguin susceptibles d’ajustos raonables, aquests ajustos 
s’han de realitzar en el termini de deu a dotze anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
quan siguin béns  i serveis de titularitat pública o béns i serveis de titularitat privada que 
concretin o subministrin les administracions públiques..... 
 
En aplicació d’allò que preveu la Llei 26/2011, el Ministeri de Sanitat i Serveis Socials e Igualtat 
en data 29 de novembre aprova el RDL 1/2013 Text Refós de la Llei General de drets de les 
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persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. La disposició addicional primera 
estableix que aquest Text Refós s’aplicarà sens perjudici de les competències reconegudes a 
les comunitats autònomes en matèria d’assistència social en els seus respectius Estatuts. 
 
L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de serveis socials; també al llarg de l’Estatut diversos preceptes 
atribueixen a la Generalitat competència exclusiva en matèries directament relacionades amb 
l’accessibilitat. 
 
És en exercici d’aquesta competència que el Departament de Presidència aprova el 30 
d’octubre de 2014 la Llei 13/2014, d’accessibilitat –LA..  
 
La Disposició addicional segona d’aquesta LA disposa que el Govern de la Generalitat, ha 
d’aprovar en el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la LA, el decret de 
desplegament que determini els requisits, els paràmetres i criteris per complir les condicions 
d’accessibilitat. Aquest desplegament de moment no s’ha produït. 
 
L’Ajuntament de Collbató disposa del Pla d’accessibilitat, redactat en el marc del POUM; 
l’apartat III del Pla fa referència al Pla d’accessibilitat dels edificis; en el moment que es 
desenvolupi la Llei 13/2014 caldrà revisar-ne el contingut i, si s’escau, l’adequació a la nova 
normativa. 
 
Finalment, la Disposició addicional primera de la LA disposa que els ens locals han d’executar 
els plans d’accessibilitat en els terminis següents, a comptar des de la data d’entrada en 
vigor del reglament de desplegament d’aquesta llei ... c) quinze anys, els municipis de 
menys de vint mil habitants. 
 
Amb tot, les intervencions proposades al Pla d’accessibilitat de Collbató, s’estan aplicant en la 
mesura de les disponibilitats pressupostaries essent que, actualment, algunes de les 
intervencions d’adequacio previstes en el Pla d’accessibilitat, ja estan realitzades, d’acord i en 
aplicació dels criteris d’accessibilitat legalment regulats. 
 
 
Pregunta formulada pel Sr. Serra, 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?  
 

- En el Pla d’acció de desenvolupament econòmic i local  
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Ha canviat d’objectius l’equip de govern? No 
 
Qui ha aprovat aquest document amb els nous objectius econòmics locals?  
 

- La Junta de govern local de data 21/7/2017 va aprovar el Pla que analitza, concreta i 
desenvolupa els objectius econòmics locals, seguint la linia definida en el programa de 
govern d’aquesta legislatura.  

 
 
 Per quins motius considera que la promoció industrial ha de passar a ser un eix bàsic del 
desenvolupament local?. 
 
El Pla d’acció de desenvolupament econòmic i local incorpora les anàlisi de la realitat del 
municipi en matèria de promoció econòmica i defineix les línies d’actuació per un 
desenvolupament social i econòmic del municipi des de la perspectiva d’ impulsar i donar 
suport a la creació i consolidació del teixit empresarial  i millorar l’ocupabilitat de les persones, 
 
El model de municipi pel qual aposta Collbató està lligat estretament amb la sostenibilitat del 
territori i la qualitat de vida dels seus vilatans, a través d’un desenvolupament ambientalment 
sostenible tenint cura del medi ambient, amb un creixement de població moderat, un turisme 
lligat a l’entorn natural i al patrimoni cultural i la recuperació del sòl agrari i els productes de la 
terra.  
 
El Pla defineix tres objectius bàsics per orientar l’actuació: 
 

 Desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació 

 Promoció d’una economia més verda i competitiva que faci un ús més eficaç dels 

recursos 

 Economia amb un alt nivell de treball amb cohesió social i territorial 

Els eixos que el Pla incorpora, han estat definits a partir de l’anàlisi prèvi de la realitat municipal 
i les línies d’acció es troben justificades i definides en aquest Pla. 
 
En tot cas, és el propi Pla qui defineix quins son els eixos bàsics del desenvolupament local. 
 
 
El Sr. Valls fa referència a l’oferta pública d’ocupació i pregunta: 
 
S’ha esgotat la última oferta publica aprovada? 
Quina vigència té? 
Quins llocs d’aquella oferta pública hi ha vacants? 
 
El Sr. Alcalde diu que li contestarem per escrit. 
 
 
La Sra. Úbeda pregunta si al 2017 es va aprovar oferta pública, al que se li respon que no. 
 
El Sr. Castells fa referència a la pista de Skate i diu que els ancoratges salten i els nanos es 
fan mal; s’hauria de fer revisió d’aquestes instal·lacions. Per altra banda diu que cal informar 
als pares que els nanos de menys de 6 anys no hi poden anar ja que sovint hi ha nens 
d’aquesta edat i això genera conflictes amb els que practiquen l’Skate. 
 
El Sr. Riera diu que el manteniment de la pista d’Skate el fa una empresa externa 
especialitzada; en principi hauria d’estar sempre en bones condicions d’ús. 
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El Sr. Valls demana que s’apliquin mesures; ara ja hi ha hagut algun accident amb sang i es 
podria demanar responsabilitats, creu que aquest és un problema reiterat que exigeix aplicar 
mesures de seguretat pels usuaris. 
 
El Sr. Alcalde diu que no ajuda el fet que la pista d’Skate estigui al costat de l’escola; els nanos 
sortint de cole, es colen cap a la pista i és complicat. La guàrdia municipal pot vetllar però no hi 
poden estar de forma permanent. 
 
El Sr. Castells diu que ja no és solament el tema de l’escola al costat, que també, però passa 
dissabtes, diumenges... és continu. 
 
El Sr. Alcalde diu que els caps de setmana hi ha molta activitat a la pista esportiva del costat, i 
amb les activitats de cap de setmana es fa difícil controlar aquest espai. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta sobre les subvencions a la Llar d’infants 
municipal.  
 
Recentment, una sentència del TSJC ha reconegut el dret dels ajuntaments catalans a rebre 
les subvencions que la Generalitat va retirar la legislatura passada per al manteniment de les 
llars d’infants municipals. Alguns ajuntaments, que van exercir les accions judicials ara resoltes, 
recuperaran aquestes subvencions, que aproximadament representen un terç del cost del 
servei. 
 
Pensa l’equip de govern exercir algun tipus d’acció pper recuperar les subvencions de la 
Generalitat a la Llar d’Infants L’Abellerol que ha deixat de percebre durants aquests darrers 
anys? 
 
El Sr. Alcalde diu que aquest és un tema que s’esta parlant recentment, per la nostra part, 
esperarem a veure com evoluciona. 
 
 
El Sr. Serra formula una pregunta relativa al programa “Linia verda” 

 
Pot indicar l’equip de govern el nombre d’avisos ciutadans d’incidències que s’han registrat al 
programa Línia Verda durant l’any 2017, desglossat en els diferents apartats (mobiliari urbà, 
animals, zones verdes...)? 
 
El Sr. Alcalde respon que ja li contestarà per escrit. 
 
 
El Sr. Serra formula la següent pregunta sobre la zona de jocs La Fumada. 
 
Ja fa temps que és prevista la remodelació de la petita zona de jocs que hi ha al barri de la 
Fumada, però el projecte no s’acaba de fer realitat mai. Poden indicar-nos quan es duran a 
terme les obres d’aquest petit parc? 
 
El Sr. Alcalde respon que tenim els pressupostos per fer una petita intervenció i que es preveu 
poder incloure en el projecte de pressupost d’aquest any. 
 
 
El Sr. Serra fa un prec relatiu sobre la conservació de la Cova Freda. 
 
El 2016, aquest Ajuntament va adoptar una sèrie de mesures per tal de preservar la Cova 
Freda, element catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i integrant de la Carta 
Arqueològica de Collbató. Es va ordenar el tancament de l’entrada a la cova, se’n va regular 
l’accés limitat i es va projectar la neteja dels grafits i de les deixalles que hi havia a l’interior. 
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Avui dia, la porta d’accés a la cova ha estat forçada novament i ha quedat oberta 
permanentment, els grafits i les deixalles s’hi han reproduït i l’Ajuntament no exerceix cap tius 
de control sobre aquest bé catalogat. Això ha provocat nombroses queixes de visitants i usuaris 
de la muntanya a les xarxes socials, en què s’acusa l’Ajuntament de Collbató de desídia i falta 
d’interès pel patrimoni local. 
 
Demano, doncs, que es torni a controlar l’accés a la Cova Freda, que s’apliqui la normativa 
d’accés i que es netegi l’interior amb criteris respectuosos amb el medi ambient i amb l’entorn 
arqueològic de la cova. 
 
 
 
Finalment el Sr. Serra fa un prec sobre la conservació de la Torre del telègraf. 
 
El ple municipal del 3 de maig de 2007 va acordar per unanimitat “fer una actuació d’urgència a 
l’entorn de la torre del Telègraf amb la finalitat d’apuntalar elements inestables de la 
construcció, recuperar peces disperses per a una reparació posterior i preservar l’espai de 
possibles agressions”. Posteriorment, l’element arquitectònic va ser declarat Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL). El 2016, el Departament de Cultura de la Generalitat va emetre un 
informe sobre l’estat de conservació de la torre i el seu entorn i proposant actuacions per a la 
seva conservació. El mateix any ja es van encarregar alguns pressupostos per dur a terme 
aquestes actuacions, però no es van poder aprovar ni executar per absència del regidor de 
Patrimoni. 
 
Demano, doncs, que en el termini més breu possible s’executin aquestes obres de conservació, 
atès que l’estat de la torre ha empitjorat del 2007 ençà i es troba en risc d’esfondrament parcial. 
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 20:25 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. 


