
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE 25 D’OCTUBRE DE 2018 DE L’AJUNTAMENT 
DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:             4/2018 
Dia:                               25 d’octubre de 2018 
Caràcter:             extraordinari 
Lloc:              Sala d’actes 
Hora:              20:00 – 21:00h 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr.   Josep A. Grau i Aregall , alcalde que presideix la sessió 
Sra. Núria Roca i Carrasco, regidora ,primera tinent d’alcalde  
Sr.   Jaume Roca i Carrasco, regidor,  segon tinent d’alcalde  
Sr.   Josep Llobera i Llimargas, regidor 
Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 
Sra. Maria Luz Haro i Carmona, regidora 
Sr.   Pere Sans i Tantiñà, regidor 
 
Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 
 
Excusen assistència: 
 
Sr.   David Pujol i Riera, regidor, tercer tinent d’alcalde 
Sr.   Federico Nicolàs i Serna, regidor 
 
 
 
Ordre del dia  
 
 

 1.  Aprovació acta anterior (3/2018)  

 2.  Ordenances fiscals 2019  

 3.  Adjudicació Punt d’informació.  

 4.  Adjudicació obra Camí de can Miqueló 

 
 
 



1.-  Aprovació acta anterior (3/18) 
 
L’acta s’aprova per unanimitat. 

2.-  Aprovació ordenances fiscals 

 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació 
i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una 
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria-Intervenció i el de la Comissió 
d’Hisenda. 
 
El Ple per unanimitat, ACORDÀ: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2019 i següents. 
 
 



 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen::  
 
 

OOFF CONCEPTE SITUACIÓ  

1 Impost sobre Béns Immobles 
Urbana. Tipus impositiu de 0,623% al 
0,593% 

4 
Impost sobre Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana 

S’adapta l’ordenança a la STC 
59/2017, d’acord amb els criteris 
fixats per la STS 9/7/2018. 

 
 
Tercer.- Publicar íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 
de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe 
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 

3.-  Adjudicació contracte  del servei públic d’ informació turística i servei de bar restaurant   a 
les instal·lacions esportives de l’ oller. 
 

Vist que  per acord del Ple de la corporació , en sessió ordinària de data 7 de juny  de 

20187,  s’aprova  el plec de clàusules administratives particulars del servei municipal de 

punt d’ informació turístiques  a les instal·lacions esportives de l’ Oller  i servei de bar-

restaurant, mitjançant el procediment obert a l’empara del que disposa a l’ article  156 i 

concordants  de la LCSP. 

Realitzada  la convocatòria mitjançant  anunci publicat en el perfil del contractant  amb 

data 15 de juny de 2018 i presentades dins de termini  dues ofertes.  

Atès que en data  27 d’agost  de 2018  es va reunir  la Mesa de contractació i va proposar 

a aquest òrgan de contractació  l’ adjudicació del contracte al Sr. Robert Salon Soler. 



Atès que la proposició de l’adjudicatari es la que  conté  majors  avantatges per 

l’ajuntament  de les presentades, segons consta  en l’esmentada  proposta de la Mesa de 

contractació,  donant-se compliment a l’ establert  a l’article 151 de l LCSP. 

Atès que d’acord amb la DA segona.1 de la LCSP, en relació amb l’ article 53 del Decret 

legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, es competent per l’adjudicació del contracte el Ple de la 

corporació. 

El Ple amb el vot favorable dels quatre regidors d’ ISM i del regidor del PdeCat presents 

en aquest acte i l’abstenció dels dos regidors del GdSMC, ACORDÀ: 

Primer.- Adjudicar al  Sr. Josep  Robert Salon Soler , el contracte del servei municipal del 

punt d’ informació turística a les instal·lacions esportives de l’ Oller i servei bar-restaurant, 

mitjançant  concessió de serveis  . 

Segon. -Designar responsable del  servei contractat , al Sr. Jaume Oliver i Bruy de amb les 

facultats i atribucions  que li reconeix  l’article  62 de la LCSP. 

Tercer.- Formalitzar   el contracte  en un termini no superior a quinze dies hàbils a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’ adjudicació. 

Quart.- Publicar l’acord en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 151 de la LCSP, 

en el termini de quinze dies i notificar  a tots els candidats i licitadors que han concorregut 

en el present procediment. 

Cinquè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant de 

l’ ajuntament. 

4.-  Adjudicació contracte per l’obra “ millora i pavimentació del Camí de Can Miqueló, fase 2” 
 

Vist que  per acord del  ple de la corporació de data  13 de setembre 2018  s’aprova  el 

plec de clàusules administratives particulars i les prescripcions tècniques contingudes  en 

el plec i en el projecte tècnic mitjançant el procediment obert simplificat a l’empara del 

que disposa a l’ article  159 i concordants  de la LCSP. 

Realitzada  la convocatòria mitjançant  anunci publicat en el perfil del contractant  amb 

data 20 de setembre de 2018 i presentades dins de termini  dues ofertes.  

Atès que en data  18 d’octubre de 2018  es va reunir  la Mesa de contractació i va proposar 

a aquest òrgan de contractació  l’ adjudicació del contracte a l’empresa  Obres i  Serveis 

Presseguer, S.L. (OIS) 

Atès que la proposició de l’adjudicatari es la que conté majors avantatges per 

l’ajuntament  de les presentades, segons consta  en l’esmentada  proposta de la Mesa de 

contractació,  donant-se compliment a l’establert  a l’article 151 de l LCSP. 

Atès que d’ acord amb la DA segona.1 de la LCSP, en relació amb l’ article 52 del Decret 

legislatiu 2/2003 de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 



règim local de Catalunya,  es competent per l’ adjudicació del contracte el ple de 

l’ajuntament. 

El Ple amb el vot favorable dels quatre regidors d’ISM i del regidor del PdeCat presents 

en aquest acte i l’abstenció dels regidors de GdSMC, ACORDÀ: 

Primer.- Adjudicar a l’ empresa  Obres i Serveis Presseguer, S.L. ,(OIS) amb CIF  

B60237849, el contracte d’obra per la realització de l’ obra “ Projecte de millora i 

pavimentació del Cami de Can Miquelò” pel preu de 138.224,50€(IVA exclòs)167.251,64 

(IVA inclòs)  

Segon.- Designar responsable de l’obra a l’arquitecta municipal, Sra. Rosa Melendez, de 

conformitat amb l’article  62 de la LCSP. 

Tercer.- Formalitzar   el contracte  en un termini no superior a quinze dies hàbils a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’ adjudicació. 

Quart.- Publicar l’acord en el perfil del contractant, d’acord amb l’article 152 de la LCSP, 

en el termini de quinze dies i notificar  a tots els candidats i licitadors que han concorregut 

en el present procediment. 

Cinquè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte en el perfil del contractant de 

l’ ajuntament. 

 
I no havent mes assumptes que tractar l’ alcalde aixeca la sessió a les 21.00. En dono fe.  

Sant Martí de Centelles, l’alcalde i la secretària signen electrònicament al marge. 
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