
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE 13 DE DESEMBRE DE 2021 DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 

Identificació de la sessió: 

 

Sessió núm.:           9/2021 

Dia:                           13 de desembre de 2021 

Caràcter:           Extraordinari 

Lloc:            Sala d’actes 

Hora:            19:00 h 

 

Hi assisteixen: 

 

Sra. Núria Roca i Carrasco, alcaldessa  

Sr.   Josep  Llobera i Llimargas , primer tinent d’ alcalde . 

Sr.   Luis Francisco Espada Roman, regidor, tercer tinent d’alcalde 

Sra. Magdala Jaumandreu Solaní, regidora 

Sr.   Lluís Sallés Farràs, regidor 

Sr.   Xavier Serrat i Sellabona, regidor 

Sra. M. Rosa Jiménez Camacho, regidora 

 

Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació 

 

Excusen assistència: 

 

Sr. Jaume Rosa i Carrasco 

Sr. Josep  M. Codina  i Morell 

 

ORDRE DEL DIA  

 

1.- Aprovació acta anterior (8/2021) 

    2.- Aprovació ordenança rectificada “Ordenança reguladora de les tarifes del servei 

públic de subministrament d’aigua” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- Aprovació acta anterior (7/2021):  

El Sr. Serrat comenta que en l’acta que ara està pendent d’aprovació no consta que en 

la sessió anterior quan el seu grup va votar en contra de la pròrroga del contracte de la 

llar d’infants per un any l’alcaldessa li va preguntar per què votaven en contra i ell va dir 

perquè volen que la llar d’infants i el servei de subministrament d’aigua estiguin 

municipalitzats i no en mans d’empreses privades. 

 

Fet aquest aclariment l’acta és aprovada per unanimitat. 

 

2. Aprovació Ordenança reguladora de la tarifa del servei de subministrament 

d’aigua potable 

Vist que en el ple extraordinari de data 25 d’octubre de 2021 es va aprovar inicialment 

l’Ordenança reguladora  de la tarifa del servei de subministrament d’aigua potable. 

Atès que s’ha observat en el text de l’ordenança unes deficiències i omissions en el text  

que cal esmenar i procedir a una nova aprovació. 

Vist que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 

es traspassen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), aclareix la 

naturalesa jurídica de les tarifes que abonen els usuaris per la utilització de les obres o 

la recepció dels serveis en els supòsits de gestió indirecta, mitjançant concessionaris, 

com a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. 

 

Atès que de resultes d’aquesta Llei, les tarifes que han d’abonar els usuaris de 

l’esmentat servei s’han de regular mitjançant ordenança general, no mitjançant 

ordenança fiscal. 

 

Atès que el text de l’avantprojecte de l’ordenança, redactat per la comissió d’estudi, ha 

estat exposat en el Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Sant Martí de 

Centelles sense que s’hagin presentat  consultes o aportacions per part dels interessats.  

 

Vist el text de l’ordenança reguladora de la tarifa del servei de subministrament d’aigua 

potable al municipi. 

 

Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 

de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) de la Llei 7/1985, 

de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

  

Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació 

inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 

l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 

 



 

 

Atès que al no tractar-se del Reglament orgànic de la corporació, aquesta ordenança 

només requereix l’aprovació per majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, 

per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.  

 

El Ple per unanimitat de tots els regidors presents, ACORDÀ: 

 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord d’aprovació de l’“Ordenança reguladora de la tarifa  

del servei de subministrament d’aigua potable” adoptat el Ple extraordinari de data  25 

d’octubre de 2021. 

 

Segon.- Aprovar inicialment l’”Ordenança municipal reguladora de la tarifa del servei de 

subministrament d’aigua potable” segons el text corregit que s’adjunta als presents 

acords. 

 

Tercer.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’ordenança pel 

termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin  presentar reclamacions i suggeriments, 

mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al 

Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al tauler 

d’edictes físic de l’Ajuntament i a la web municipal. El termini d’informació pública 

començarà a comptar des del dia de la publicació del darrer anunci al BOP o al DOGC. 

Quart.- Concedir, simultàniament al tràmit d’informació pública, audiència a AGBAR, 

S.A., que és l’actual concessionària del servei, com a interessada en l’expedient, per tal 

que durant el termini de trenta dies hàbils pugui examinar l’expedient i, si s’escau, 

formular al·legacions, reclamacions o suggeriments. 

 

Cinquè.- Sol·licitar l’autorització de les tarifes aprovades a la Comissió de preus de 

Catalunya, en compliment del que prescriu el Decret 149/1988 de 28 d’abril, sobre el  

règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. Si la Comissió de preus de  

Catalunya introduís alguna modificació, caldrà aprovar-la pel Ple de l’Ajuntament. 

 

Sisè.- Trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini 

de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança i la còpia integra i fefaent 

d’aquesta. 

 

Setè.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, per a 

la seva entrada en vigor. 

 

I no havent-hi més assumptes que tractar l’alcaldessa aixeca la sessió a les 19.20 h. En  

dono fe. 

 

 

 


