
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 4 
Caràcter: extraordinària 
Data: 8 de maig de 2006 
Hora de començament: 23,20 h.  
Lloc: sala d'actes de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen: 
- Josep Mas i Falgueras, alcalde. 
- Antoni Comas i Danés, regidor. 
- Jaume Serra i Farres, regidor.  
- Ma Assumpta Rodrigo i Carbó, regidora 
- Josep Castells i Famada, regidor. 
- Ramon Codina i Vinyets, regidor. 
- Vicenç Puigví i Vila, regidor. 
- Sebasatià Riera i Cusí, regidor. 
- Marisol Cabral Salvadores, regidora. 
- Jordi Carbassa i Perez, regidor. 
- Jordi Albanell i Tanganelli, regidor. 
 
Secretari: 
- Jordi Berenguer i Valladolid.  
 
Ordre del dia: 
L'alcalde obre la sessió, a les 23,20 hores un cop comprovada l’existència del quòrum suficient 
per poder realitzar la reunió,   
 
A.P. 21 Donar compte i ratificació de les resolucions de l’alcaldia dictades des de l’ultima 
sessió 
Vistes les resolucions d’alcaldia des de la núm. 67/2006  fins a la 93/2006 ambdós incloses, 
excepte les números  49, 65 i 83 que  per error de numeració no existeixen. 
En relació a la regularització pendent i obtinguda de l’empresa Patel, J. Albanell i S. Riera 
enceten una picabaralla recordant que aquesta empresa va iniciar les obres sense que 
l’Ajuntament tinguès els plànols corresponents. 
El Ple acorda per unanimitat:  
Primer.- Ratificar les resolucions d’alcaldia dictades des de la darrera sessió plenària: des de la 
núm. 67/2006 fins a la 93/2006 ambdós incloses, excepte les números  49, 65 i 83 que per 
error de numeració no existeixen. 
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
  
A.P. 22.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOSTOS 2006 
El  Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en sessió extraordinària , de data 1 de març 
de 2006, va aprovar inicialment el pressupost municipal general per a l’any 2006 i les bases 
d’execució d’aquest, junt amb la plantilla de personal de l’Ajuntament i documents annexos. 
Transcorregut  el termini de 15 dies hàbils d’acord amb l’article 170 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals i d’acord amb el que disposen els articles 112  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases de Règim Local, i 169 del text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
Vistes les al·legacions presentades pel regidor Jordi Albanell en representació del grup 
socialista: 

a) esmenes parcials. 
1.-  incloure en el capítol d’inversions una partida destinada a la remodelació de la 
teulada de les antigues escoles de Cantonigros amb un total de 10 euros. 
2.- incloure en el capítol d’inversions una partida destinada especificament a 
manteniment de carrers de Cantonigros. 



3.- En relació als pressupostos de l’any anterior ja es va al·legar que s’havien produït 
irregularitats en les quantitats que percebien els funcionaris d’aquesta Corporació. En 
aquests pressupostos no es fa menció a aquesta situació, i es demana la correcció.    
b) esmenes totals. 
1.- retirada dels pressupostos per no complir amb els criteris d’equilibri. 

 
Vistes les al·legacions manifestades pel regidor Sebastià Riera, en representació del grup 
Cabreres i Progrés: 

a) parcials. 
      1.- Subsanar l’error en la fulla de càlcul del quadre de préstecs en relació a les 
quantitats d’amortitzacions e interessos. 

 
Vistes les al·legacions manifestades pels grups que integren l’equip de govern :  

a) parcials: 
1.- En relació a la estructura retributiva del Sr. Joan Miarons, proposa que la quantitat 
remunerada com productivitat passi a formar part de la complementaria especifica. 
2.- Que les indemnitzacions per assistència al ple siguin de: 50 euros. 
Que les indemnitzacions per assistència a les reunions de l’equip de govern siguin de: 
50 euros. 
Que les indemnitzacions per l’Alcalde siguin: 610,00 euros mensuals. 
3.- Que la partida pressupostària núm.1 422 62000, adquisició terreny per a l’escola 
bressol es doti amb un import de 252.425,00 euros i es financi amb el  crèdit 
corresponent.  
4.- Que la partida pressupostària núm. 1 521 22204, telecomunicacions Sant Martí, 
dotada amb la quantitat de 3.000,00 euros s’ampliï a tot el municipi i passi a denominar-
se  wifi Santa Maria i es doti amb la quantitat de 16.400,00 euros, finançant-la  amb el 
crèdit corresponent. 
 

El grup Cabrerés i Progrés debat sobre l’adquisició dels terrenys per a l’escola bressol isi la 
xarxa wifi es prou eficient, l’Alcalde contesta que en relació a la primera s’està negociant i en 
relació a la segona es sortir del pas fins que es disposi de tecnologia millor. 
J. Albanell es queixa de que se li talla la paraula i que aquests pressupostos no compleixen 
l’estabilitat pressupostària i repeteix que les remuneracions del personal al servei de 
l’Ajuntament estan mal distribuïdes, des de l’any 2001. 
El Ple aprova: 
Amb els vots a favor dels set integrants de l’equip de govern i, en contra dels quatre de 
l’oposició. : 
Primer.- 
a)Incloure en el capítol d’inversions una partida destinada a la remodelació de la teulada de les 
antigues escoles de Cantonigros per un total de 10 euros. 
b)Subsanar l’error en el quadre de préstecs en relació a les quantitats d’amortitzacions e 
interessos. 
c)En relació a la estructura retributiva del Sr. Joan Miarons, proposar que la quantitat 
remunerada com productivitat passi a formar part de la complementaria especifica. 
d)Que les indemnitzacions per assistència al ple es fixin en la quantitat de: 50 euros. 
Que les indemnitzacions per assistència a les reunions de l’equip de govern es fixin en la 
quantitat de: 50 euros. 
Que les indemnitzacions per l’Alcalde es fixin en : 610,00 euros mensuals.. 
e)Que la partida pressupostària núm.1 422 62000, adquisició terreny per a l’escola bressol es 
doti amb un import de 252.425,00 euros i es financi amb el  crèdit corresponent.  
f) Que la partida pressupostària núm. 1 521 22204, telecomunicacions Sant Martí, dotada amb 
la quantitat de 3.000,00 euros s’ampliï a tot el municipi i passi a denominar-se  wifi Santa Maria 
i es doti amb la quantitat de 16.400,00 euros, finançant-la  amb el crèdit corresponent. 
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost municipal per a l’any 2006. 
Tercer.- Publicar al BOP el pressupost definitivament aprovat resumit per capítols i remetre’n 
una còpia simultàniament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya. 
Quart.- El pressupost municipal per al 2006 entrarà en vigor quan aparegui publicat per 
capítols al BOP, d’acord amb el que estableix  l’article 169 del Text Refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals. 



Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
A.P. 23.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA RENOVACIÓ ENLLUMENTAT 
PÚBLIC ST. MARTI SESCORTS 
Atès que l’execució d’aquesta obra apareix inclosa dins del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya any 2005. 
Atès que el Ple en el seu marc competencial ha d’aprovar el certificat final d’obra. 
Vist el certificat final d’obra amb data 30 de març de 2005, en el qual es fa constar la renovació 
de l’enllumenat públic de Sant Martí Sescorts, amb núm. d’identificació  MN-2005/555-MN, El 
pressupost total d’adjudicació és de 17.494,56 euros i el valor de l’obra executada és de 
17.494,56 euros, i que l’Ajuntament té aprovada una subvenció per import de 12.596,00 euros.  
El Ple aprova per unanimitat:  
Primer.- Aprovar el certificat final d’obra de  data 30 de març de 2005, en el qual es fa constar 
la renovació de l’enllumenat públic de Sant Martí Sescorts, amb núm. d’identificació  MN-
2005/555-MN, un pressupost total d’adjudicació  de 17.494,56 euros i un valor de l’obra 
executada de 17.494,56 euros. 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord de Ple a la Generalitat de Catalunya . 
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
A.P. 24.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 
DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS 
I INSTAL·LACIONS 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 27 d’abril de 1999, va aprovar l'ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, 
el text de la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 286, de 
30 de novembre de 1999. 
Atès que la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, 
ha estat modificada per Llei 4/2004, d’1 de juliol, i pel Decret 50/2005, de 29 de març, ara el 
que es pretén és modificar l’esmentada ordenança municipal adaptant-la al nou marc legislatiu. 
Amb la nova regulació que preveu:  
1.- La derogació dels articles del Capítol I i els articles del Capítol II del Títol II de l’Ordenança. 
2.-Establir un article únic al Capítol I de l’Ordenança, amb la següent redacció: 
“La regulació de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental es regirà pel Decret 
50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.” 
3.- Establir un article únic al Capítol II de l’Ordenança amb la següent redacció: 
“La regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal ambiental es regirà pel 
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del 
Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.” 
4.- Donar nova redacció a l’article 35 de l’Ordenança: 
“La instal·lació i la modificació d’activitats resta sotmesa al compliment de les determinacions 
fixades en els instruments de planejament urbanístic municipal especialment pel que fa als 
usos del sòl, distàncies, sistemes generals i, si s’escau, règim urbanístic aplicable a les 
instal·lacions i activitats existents.” 
5.- Derogar els articles 48, 64, 65, 66, 67 i 68 del Capítol III de l’Ordenança  
(en aquest cas cal veure la versió de l’Ordenança de la Diputació. Els preceptes fan referència 
a la qualitat del sòl (art. 48) i a l’estudi d’impacte ambiental (arts. 64 a 68), 
adapta l’ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les 
activitats i instal·lacions, amb una previsió de la seva aplicació amb efectes retroactius des del 
dia de la seva entrada en vigor . Com que no es tracta d’una disposició sancionadora no 
favorable o restrictiva  de drets individuals sinó d’una norma destinada essencialment a 
interpretar i facilitar l’aplicació de la que està actualment en vigor i atès que la modificació de 
l'ordenança entrarà en vigor havent-se sobrepassat el termini de preclusió actual, els seus 
efectes més favorables pels administrats s’han d’aplicar amb caràcter retroactiu des de la data 
en què va entrar en vigor l’ordenança. D’aquesta manera s’assegura que no es crearan 



greuges comparatius entre les situacions dels administrats segons en la data en què hagin 
presentat la  sol·licitud d’autorització ambiental o llicència ambiental. 
Atès  que l'article 56 del RDLeg 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, estableix que les modificacions de les ordenances s'han 
d’efectuar seguint els mateixos tràmits establerts per a la seva aprovació, s'aplicarà el 
procediment general d’elaboració d’ordenances i reglaments regulat als articles 49 de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local; 178 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; i als articles 60 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals. 
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) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
El Ple aprova amb els set vots a favor de l’equip de govern, el vot en contra del grup socialista i 
tres abstencions del grup Cabrerés i Progrés., el següent acord: 
Primer.- Aprovar inicialment la següent modificació de l'ordenança reguladora de la intervenció 
integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions (text publicat en el Butlletí 
Oficial de la província de Barcelona núm. 286, de 30 de novembre de 1999): 
1.-Derogar els articles del Capítol I i els articles del Capítol II del Títol II de l’Ordenança. 
2.-Establir un article únic al Capítol I de l’Ordenança, amb la següent redacció: 
“La regulació de les activitats sotmeses al règim d’autorització ambiental es regirà pel Decret 
50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés 
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.” 
3.- Establir un article únic al Capítol II de l’Ordenança amb la següent redacció: 
“La regulació de les activitats sotmeses al règim de llicència municipal ambiental es regirà pel 
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del 
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del 
Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.” 
4.- Donar nova redacció a l’article 35 de l’Ordenança: 
“La instal·lació i la modificació d’activitats resta sotmesa al compliment de les determinacions 
fixades en els instruments de planejament urbanístic municipal especialment pel que fa als 
usos del sòl, distàncies, sistemes generals i, si s’escau, règim urbanístic aplicable a les 
instal·lacions i activitats existents.” 
5.- Derogar els articles 48, 64, 65, 66, 67 i 68 del Capítol III de l’Ordenança  
(en aquest cas cal veure la versió de l’Ordenança de la Diputació. Els preceptes fan referència 
a la qualitat del sòl (art. 48) i a l’estudi d’impacte ambiental (arts. 64 a 68). 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de la modificació de l'ordenança 
pel termini de trenta dies mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari "La vanguardia" i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament.  El termini d'informació pública començarà a comptar des de 
l'endemà de la publicació al BOP.  
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d'informació pública, la modificació de l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà 
aprovada automàticament de manera definitiva sense necessitat de cap tràmit posterior i es 
procedirà directament a la seva publicació íntegra. 
Quart.- Disposar que, una vegada entri en vigor l’ordenança modificada, l’article 35 de 
l’ordenança s’apliqui amb efectes retroactius des del dia en que va entrar en vigor l’ordenança 
reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, 
el text de la qual es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 286, de 
30 de novembre de 1999. 
  
A.P. 25.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL PROJECTE DEL CASAL DE 
CULTURA 
Atès l’existència d’un edifici propietat municipal situat al  carrer Nou, núm.1, anomenat Can 
Gall. 
Atès la necessitat del municipi de dotar-se d’un Casal de Cultura que permeti donar resposta a 
situacions actuals com son: poder atendre tant les reivindicacions d’entitats locals que 
demanden un espai adient per desenvolupar d’una manera més eficient les seves activitats, 
(geganters, ocellaires, pescadors , comissió de festes...), com també poder disposar d’un espai 



per promoure activitats culturals de diferents tipus, avui sense instruments adequats per 
manifestar-se. 
Atès la necessitat del municipi de dotar-se d’un Casal de Cultura que permeti en un futur 
immediat poder comptar amb un espai que possibiliti la realització de conferències, projeccions 
de cinema, exposicions, tallers, cursets.  
Vist el projecte de Casal de Cultura a Santa Maria de Corcó realitzat per l’arquitecte Jaume 
Coromina i Bassas. 
S. Riera diu que es mostra encantat amb el projecte però, al mateix temps dubta de les 
necessitats culturals del projecte. J. Castells li retreu que el projecte respon precisament a una 
necessitat del municipi i de que a més serà fruit del consens amb totes les associacions d’àmbit 
municipal i que un cop es tanqui El Sindicat el poble es queda sense cap local. 
El Ple aprova per unanimitat: 
Primer.- Aprovar el projecte de Casal de Cultura a Santa Maria de Corcó realitzat per 
l’arquitecte Jaume Coromina i Bassas. 
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
A.P.-26.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA, PRESSUPOSTOS I PLÀNOL 
PER A L’ACTUACIÓ DE NOU SUBMINISTRAMENT BT (20KV) ZONA FALGARS FINS EL  
CASTELL DE CABRERA  I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DINS DEL MARC DEL PERC-
2006 
Atès que la Subdirecció General d’Energia  de la Direcció General d’Energia i Mines del 
Departament de Treball i Industria de la Generalitat de Catalunya, ha endegat  un Pla 
d’Electrificació Rural per a l’any 2006, (PERC 2006). 
Atès la necessitat de fer arribar la xarxa d’electrificació al Castell de Cabrera. 
Atès que s’ha sol·licitat per part d’aquest Ajuntament a la  Subdirecció General d’Energia   una 
actuació en aquesta línia amb el nom de Nou subministrament BT (20KV) zona Falgars fins 
Castell de Cabrera i que a estat obert un expedient amb el núm. 248. 
Vista la memòria justificativa redactada pe l’enginyer Enric Vilaregut, els pressupostos i el 
plànol per a l’actuació esmentada facilitats per FECSA.  
El Ple aprova per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la memòria justificativa, els pressupostos i el plànol per a l’actuació 
esmentada.  
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord la Subdirecció General d’Energia  de la 
Direcció General d’Energia i Mines del Departament de Treball i Industria de la Generalitat de 
Catalunya.  
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 
A.P.- 27.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ PER ACCIONS 
RELATIVES A L’ESTALVI ENERGÈTIC 
Atès  la necessitat  de dur a terme al municipi,  actuacions en l’àmbit de les energies 
renovables i d’eficiència energètica.   
Atès que la Diputació de Barcelona a través de la xarxa de municipis de qualitat  ha dissenyat 
un programa d’energies renovables i d’eficiència energètica en equipaments i instal·lacions 
municipals.  
Vista la fitxa específica-memòria de programes de Medi Ambient en relació al suport per a 
activitats i serveis locals 2006 i concretament en referència al programa d’energies renovables i 
d’eficiència energètica en equipaments i instal·lacions municipals. 
El Ple aprova per unanimitat: 
Primer.- Aprovar la  fitxa específica-memòria de programes de Medi Ambient en relació al 
suport per a activitats i serveis locals 2006 i concretament en referència al programa d’energies 
renovables i d’eficiència energètica en equipaments i instal·lacions municipals  
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord a la Diputació de Barcelona i al Consell 
Comarcal. 
Tercer.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 



A.P. 28.- PROPOSTA D’ACORD PLENARI DE MODIFICACIÓ DE “L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN 
LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS, DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ” 
Atès que l’1 de gener del 2005, va finalitzar el termini d’adequació a la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de les activitats autoritzades per 
l’Ajuntament abans del 30 de juny de 1999 que l’Ordenança Reguladora de la Intervenció 
Integral de l’Administarció Municipal en les activitats i instal·lacions, de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó (OA), subjecta al permís municipal previ, (Activitats relacionades a l’Annex III) 
d’acord amb el que s’estableix a la Disposició Transitòria primera punt tercer de la mencionada 
OA.  
Donat que per altra banda l’Ajuntament, es troba en una situació de saturació que supera les 
seves possibilitats respecte la tramitació d’aquests expedients d’adequació d’activitats, així com 
atenent als efectes medi ambientals a protegir. 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord, que té per objecte la modificació l’Ordenança 
reguladora de la Intervenció integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions 
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 28 de maig de 
1.999 i adoptada per aquesta corporació, en els punts que a continuació es relacionen, de 
conformitat amb l’informe jurídic emès pel secretari de la corporació Sr. Jordi Berenguer 
Valladolid que estableix que les modificacions de l’Ordenança s’adeqüen en tots els seus 
extrems a les normes de rang superior que li són d’aplicació, i molt especialment a la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de intervenció integral de l’Administració ambiental:      
 “Modificació de la Disposició Transitòria primera de l’OA, en el seu apartat 3, quedant 
redactada de la forma següent: 
3. Les activitats autoritzades per l’Ajuntament abans del 30 de juny de 1999, que la present 
ordenança subjecta a permís municipal previ, l’hauran de sol·licitar abans de l’1 de gener del 
2008.  
Les que queden sotmeses al  règim de comunicació prèvia hauran d’adaptar-se a les previsions 
d’aquesta ordenança amb motiu de qualsevol canvi substancial en l’activitat o, com a molt tard, 
amb motiu del primer acte de control o verificació tècnica ambiental que es porti a terme. 
S’acorda elevar les dites modificacions de l’Ordenança al Ple per la seva tramitació posterior.” 
El Ple aprova: 
Amb 10 vots a favor i l’abstenció del grup socialista: 
Primer.- Aprovar  la modificació l’Ordenança reguladora de la Intervenció integral de 
l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions aprovada per Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona de data 28 de maig de 1.999 i adoptada per aquesta corporació, 
en els punts que a continuació es relacionen, de conformitat amb l’informe jurídic emès pel 
secretari de la corporació Sr. Jordi Berenguer Valladolid que estableix que les modificacions de 
l’Ordenança s’adeqüen en tots els seus extrems a les normes de rang superior que li són 
d’aplicació, i molt especialment a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de intervenció integral de 
l’Administració ambiental:      
 “Modificació de la Disposició Transitòria primera de l’OA, en el seu apartat 3, quedant 
redactada de la forma següent: 
3. Les activitats autoritzades per l’Ajuntament abans del 30 de juny de 1999, que la present 
ordenança subjecta a permís municipal previ, l’hauran de sol·licitar abans de l’1 de gener del 
2008.  
Les que queden sotmeses al  règim de comunicació prèvia hauran d’adaptar-se a les previsions 
d’aquesta ordenança amb motiu de qualsevol canvi substancial en l’activitat o, com a molt tard, 
amb motiu del primer acte de control o verificació tècnica ambiental que es porti a terme. 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord i el text de la modificació de l'ordenança 
pel termini de trenta dies mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de 
la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari "La Vanguardia" i al tauler 
d'edictes de l'Ajuntament.  El termini d'informació pública començarà a comptar des de 
l'endemà de la publicació al BOP.  
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d'informació pública, la modificació de l'ordenança que ara s'aprova inicialment quedarà 
aprovada automàticament de manera definitiva sense necessitat de cap tràmit posterior i es 
procedirà directament a la seva publicació íntegra. 
Quart.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
 



L’Alcalde aixeca la sessió , quan  són les 02,10 hores del dia següent, com a secretari, estenc 
aquesta acta que en dono fe. 
 
El secretari,     L’Alcalde,  


