JUNTA DE GOVERN NÚM. 18/2010
20 de desembre de 2010.
Hora d’inici: 21:50.
Assisteixen: Jaume Perarnau i Llorens (Alcalde, que la presideix) i en Xavier Costa i
Segarra i també hi assisteixen, sense tenir el caràcter de membres de la Junta de
Govern Local, a requeriment de l’Alcaldia, de conformitat amb el que estableix
l’article 113.3 del Reial Decret núm. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els
següents regidors: Conxita Capsada i Palomas, Sergi Pich i Cañisà i Maria Elena
Planas i Coll.
Assistits pel Secretari de la Corporació, Jaume Salés i Malian.
APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Aprovació acta de la sessió del 15/11/10
Seguidament, es dóna compte de l’acta de la sessió anterior, del dia 15 de novembre
de 2010, i s’acorda aprovar-la per unanimitat.
1.1.- ÀREA DE GOVERNACIÓ
Aprovació bases del concurs-oposició restringit Plaça d’Administració
General Grup A Subgrup A2 :
Vist que, en data 23 de novembre de 2010, l’Alcalde va dictar el Decret núm.
182/2010 pel qual s’aprovaven les bases reguladores del concurs-oposició restringit per
accés a la condició de funcionari del personal laboral de l’Ajuntament de Calders, per
a la provisió de la plaça d’administració general tècnic grau mig, Grup A, Subgrup
A2.
Per unanimitat, s’acorda:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 182/2010. de 23 de novembre.
novembre, es va acordar concedir els permís sol·licitat. Per tant, s’acorda: ratificar el
Decret d’Alcaldia núm. 189/2010.
1.2.- ÀREA D’URBANISME
Aprovació Certificacions núms. 1 i 2 de l’obra “Millora parcial per
substitució de la capa de rodament del Carrer Pica d’Estats” :
Vist que l’Alcalde, per Decret núm. 186/2010, de 24 de novembre, va aprovar la les
Certificacins núms. 1 i 2 de l’obra “Millora parcial per substitució de la capa de
rodament del Carrer Pica d’Estats” per import, respectivament, IVA inclòs, de cent set
mil nou-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-sis cèntims (107.995,86 €) i set mil doscents cinquanta-cinc euros amb trenta-sis (7.255,36 €).
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Per unanimitat, s’acorda:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 186/2010, de 24 de novembre.
Aprovació Addenda al conveni de col·laboració per a la implantació del
SITMUN:
Vist l’Addenda al Conveni de col·laboració per a la implantació del SITMUN (Sistema
d’Informació Territorial Municipal) entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Calders, per a la implantació de mòduls de gestió d’informació geogràfica.
Per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprova l’Addenda al Conveni de col·laboració per a la implantació del
SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) entre la Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Calders, per a la implantació de mòduls de gestió d’informació
geogràfica.
Segon.- Facultar a l’Alcalde i al Secretari de la Corporació per a la signatura del dit
document.
Tercer.- Retornar a l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local (C/ Urgell, 187.
Edifici del Rellotge planta baixa; 08036 Barcelona) la fitxa d’identificació del mòdul
degudament complimentada, la fitxa d’usuaris degudament complementada i els
dos exemplars de l’addenda, degudament signats i complimentats.
Llicència d’obres (Exp- 50/10):
Vista la sol·licitud de llicència d’obres formulada pels Srs XXX I XXX, que ha tingut
entrada el dia 5 de novembre de 2010 (núm. 1584/10), per a la construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat, situat al Carrer Turó de l’Home,núm. 27, d’aquest terme
municipal.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal
Vist l’informe del Secretari de la Corporació.
Atès el que estableix el Decret núm. 222/2007, de 4 de juliol, sobre delegacions de
funcions a la Junta de Govern Local.
S’acorda:
Primer:- Concedir la llicència municipal d’obres, corresponent a l’expedient núm.
50/10, als Srs. XXX que ha tingut entrada el dia 5 de novembre de 2010 (núm.
1584/10), per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al Carrer Turó de
l’Home,núm. 27, d’aquest terme municipal, amb les condicions següents:
- Cal incorporar en el plànol d’emplaçament o en el plànol d’urbanització
exterior-tanca, la definició de l’ordenació de l’espai exterior de la parcel·la, indicant
pavimens, materials, i els elements d’urbanització necessaris per a la recollida i
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canalització de les aigües de pluja de manera que es garanteixi que no s’aboquen al
carrer i que no afecten les parcel·les veïnes.
- L’inici de les obres restarà condicionat al compliment de la condició
precedent.
Segon.- Establir els següents terminis de vigència de la llicència: un any per a
l’inici de les obres i tres anys per a la seva finalització.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres, per import de sis mil vuit-cents onze euros amb setanta-dos cèntims (6.811,72
€), la taxa per documents administratius per import de cent quatre euros amb
cinquanta cèntims (104,50€), i la placa d’obres, vint-i-tres euros (23,00 €), fent un
total de sis mil nou-cents trenta-nou euros amb vint-i-dos cèntims (6.939,22 €).
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació
administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable indicada,
practicar la corresponent liquidació definitiva i exigir o reintegrar al subjecte passiu la
quantitat que correspongui.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals.
Llicència d’obres (Exp- 51/10):
Vista la sol·licitud de llicència d’obres formulada per la SRA. XXX, que ha tingut
entrada el dia 11 de novembre de 2010 (núm. 1612/10), per a la reconstrucció i
col·locació de la pedra de la façana, de la finca situada al Carrer Turó de l’Home,
núm. 12, d’aquest terme municipal.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal
Vist l’informe del Secretari de la Corporació.
Atès el que estableix el Decret núm. 222/2007, de 4 de juliol, sobre delegacions de
funcions a la Junta de Govern Local.
S’acorda:
Primer:- Concedir la llicència municipal d’obres, corresponent a l’expedient núm.
51/10, a la SRA. XXX, que ha tingut entrada el dia 11 de novembre de 2010 (núm.
1612/10), per a la reconstrucció i col·locació de la pedra de la façana, de la finca
situada al Carrer Turó de l’Home, núm. 12, d’aquest terme municipal, amb les
condicions que consten a l’expedient.
Segon.- Establir els següents terminis de vigència de la llicència: un any per a
l’inici de les obres i 1 any per a la seva finalització.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres, per import de cinquanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (58,50 €), la taxa
per documents administratius per import de nou euros amb quaranta-un cèntims
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(9,41€), i la placa d’obres, vint-i-tres euros (23,00 €), fent un total de noranta euros
amb noranta-un cèntims (90,91 €).
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació
administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable indicada,
practicar la corresponent liquidació definitiva i exigir o reintegrar al subjecte passiu la
quantitat que correspongui.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals.
Llicència d’obres (Exp- 54/10):
Vista la sol·licitud de llicència d’obres formulada pel SrXXX, que ha tingut entrada el
dia 25 de novembre de 2010 (núm. 1690/10), per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat, situat al Carrer Coll Baix, parcel·la 2, d’aquest terme municipal.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal
Vist l’informe del Secretari de la Corporació.
Atès el que estableix el Decret núm. 222/2007, de 4 de juliol, sobre delegacions de
funcions a la Junta de Govern Local.
S’acorda:
Primer:- Concedir la llicència municipal d’obres, corresponent a l’expedient núm.
54/10, al Sr. XXX, que ha tingut entrada el dia 25 de novembre de 2010 (núm.
1690/10), per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, situat al Carrer Coll
Baix, parcel·la 2, d’aquest terme municipal, amb les condicions següents:
- Cal incorporar el plànol d’emplaçament, i sobre un plànol topogràfic, la
definició de l’ordenació de l’espai exterior de la parcel·la, indicant paviments,
materials, i els elements d’urbanització necessaris per a la recollida i canalització de les
aigües de pluja de manera que es garanteixi que no s’aboquen al carrer i que no
afecten a les parcel·les veïnes.
- Caldrà preveure els sistemes per a l’estalvi d’aigua que es regules en
l’Ordenança municipal reguladora per al foment de l’estalvi d’aigua en els edificis i
habitatges, amb un dipòsit que, en cap cas, no tindrà una capacitat inferior a 10 m3.
Per tant, cal ampliar el dipòsit previst incialment en 6 m3 fins a un de 10 m3.
- L’inici de les obres restarà condicionat al compliment de les dues condicions
precedents.
Segon.- Establir els següents terminis de vigència de la llicència: un any per a
l’inici de les obres i tres anys per a la seva finalització.
Tercer.- Aprovar la liquidació provisional de l’impost de construccions, instal·lacions
i obres, per import de tres mil quatre-cents quatre euros amb seixanta-sis cèntims
(3.404,66 €), la taxa per documents administratius per import de cent quatre euros
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amb cinquanta cèntims (104,50€), i la placa d’obres, vint-i-tres euros (23,00 €), fent
un total de tres mil cinc-cents trenta-dos euros amb setze cèntims (3.532,16 €).
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació
administrativa corresponent, podrà modificar, si s’escau, la base imposable indicada,
practicar la corresponent liquidació definitiva i exigir o reintegrar al subjecte passiu la
quantitat que correspongui.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria Municipals.
Obertura via executiva al Sr. XXX:
Atès que, per acord de Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2010, es va
imposar una multa coercitiva de cinc-cents (500,00 €) euros al Sr. XXX per
incompliment de l’ordre d’execució acordada en data 16 d’abril de 2009 per la Junta
de Govern Local.
Atès que l’Ajuntament de Calders té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària el
cobrament per via de constrenyiment.
Atès el que disposa l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Vist el certificat del Secretari-interventor de la Corporació conforme no s’ha fet efectiu
el pagament en període voluntari.
S’acorda:
Primer.- Obrir via de constrenyiment contra el Sr. XXX per tal de fer efectiu el
cobrament de la multa coercitiva de cinc-cents (500,00 €) euros per incompliment de
l’ordre d’execució acordada en data 16 d’abril de 2009 per la Junta de Govern Local.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària perquè
procedeixi al seu cobrament per la via de constrenyiment.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la intervenció municipal.
Imposició de multa coercitiva per incompliment d’ordre d’execució (Exp.
Disciplina urbanística núm. 99/2008) :
Vist que, en data 27 de març de 2010, es va notificar al Sr. XXX l’acord de Junta de
Govern Local, de 22 de febrer de 2010, pel qual se li imposava una primera multa
coercitiva per no executar l’enderrocament de les obres executades sense llicència i se’l
requeria per tal que l’executés, advertint-lo de la imposició d’una nova multa
coercitiva.
Atès que, d’acord amb l’article 225 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es pot imposar multa coercitiva per una
quantia de 300 a 3.000 €, per l’incompliment d’ordres d’execució.
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Per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Imposar una nova multa coercitiva de mil dos-cents euros (1.2,00 €) al Sr.
XXX per l’incompliment de l’ordre d’execució continguda en l’acord de Junta de
Govern Local de 22 de febrer de 2010, notificat el dia 27 de març de 2010.
Segon.- Advertir al Sr. XXX que, si segueix incomplint l’ordre d’execució,
l’Ajuntament de Calders pot interposar més multes coercitives i pot dur a terme una
forma d’execució forçosa prevista legalment.
Tercer.- Notificar aquest acord al Sr. XXX (C/ Pica d’Estats núm. 55; 08275 CALDERS), posant-li de relleu que, si no satisfà aquest import en període voluntari, se
li exigirà per via executiva.
2.1.- ÀRES DE VIA PÚBLICA, SERVEIS I MANTENIMENT
Aprovació Liquidació conveni pla d’assistència en matèria de protecció
civil :
Vist que l’àrea de Serveis financers del Consell Comarcal del Bages ha tramès la
liquidació de les despeses de contractació de la tècnica de protecció civil durant el
primer semestre de 2010, corresponent a l’Ajuntament de Calders l’import de cent
vuitanta-dos euros amb dotze cèntims (182,12 €).
Vista la conformitat del Regidor de l’Àrea.
Per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la liquidació de les despeses de contractació de la tècnica de
protecció civil durant el primer semestre de 2010, corresponent a l’Ajuntament de
Calders l’import de cent vuitanta-dos euros amb dotze cèntims (182,12 €).
Segon.- Notificar aquest acord a l’àrea de Serveis financers del Consell Comarcal
del Bages.
Reclamació propietaris de la finca del Carrer Pica d’Estats 22:
Vist que, per acord de Junta de Govern Local de Calders de data 18 d’octubre de
2010, es va aprovar un pressupost presentat per LLUÍS PI MARAVÉ, per a reparar la
caiguda de cable de l’enllumenat públic al Carrer Pica d’Estats núm. 22 a causa
d’una tempesta, per import total,IVA inclòs, de mil quatre-cents cinquanta-cinc euros
amb noranta-un cèntims (1.455,91 €).
Vist que s’ha fet efectiu aquest import al Sr. Pi.
Atès que l’Ajuntament de Caldes va encarregar la reparació d’aquest cable
d’enllumenat públic, per l’interès general i la urgència de l’assumte, amb coneixement
dels propietaris de la finca d’on provenia la caiguda de l’arbre en qüestió.
Atès que correspon, en definitiva, a la propietat costejar aquesta reparació.
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Per unanimitat, s’acorda:
Únic.- Reclamar als propietaris de la finca del Carrer Pica d’Estats núm. 22, de
Calders, l’ import total,IVA inclòs, de mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb
noranta-un cèntims (1.455,91 €), corresponent a la reparació d’urgència com a
conseqüència de la caiguda d’un cable d’enllumenat públic.
Neteja de parcel·les sense edificar a la urbanització de la Guàrdia:
Vist que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix
diverses obligacions per a les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions situades en
zona forestal o en la seva proximitat.
VIST que l’Ajuntament de Calders va redactar en col·laboració amb l’Oficina Tècnica
de Prevenció Municipal de Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona el Projecte
de Plànol de Delimitació que preveu l’article 2.1 de l’esmentada Llei, i en el qual es
determina quines són les urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el
terme municipal que han de complir amb les obligacions imposades per la mateixa
Llei 5/2003, de 22 d’abril.
VIST que l’article 3.1 de l’esmentada norma obliga a que els propietaris de les
urbanitzacions afectades, reunits en un òrgan de gestió o junta de la urbanització,
realitzin, entre d’altres, la següent activitat de prevenció d’incendis forestals:
b) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida, d’acord amb el què disposa la lletra a de l’esmentat article 3.1
de la Llei 5/2003.
ATÈS que el Decret 123/2005, de 14 de juny, que desenvolupa la llei 5/2003, de 22
d’abril, concreta les condicions que han de reunir les parcel·les no edificades.
ATÈS que l’article 4.4 de l’anomenada norma preveu que per al cas que els obligats
no complissin amb l’execució de les mesures per la prevenció d’incendis corresponents
a la lletra b) de l’article 3.1, correspon a l’Ajuntament substituir-los en el compliment,
sense perjudici de recórrer a l’execució forçosa.
ATÈS que l’article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, recull entre els diversos
mitjans d’execució forçosa l’execució subsidiària a càrrec de l’obligat, quan, per
tractar-se d’actes no personalíssims, puguin ser realitzats per persona diferent a
l’obligat.
VIST el projecte tècnic realitzat per l’oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
forestals, de la Diputació de Barcelona, que inclou tant els aspectes materials de
l’execució com la justificació i el cost econòmic de dur a terme els treballs de neteja en
els àmbits de les parcel·les no edificades i zones verdes, del qual es transcriu la part
específica de les despeses previstes en la següent taula:
Treballs a realitzar
Execució i assistència tècnica a la direcció d’obra per

Importa (IVA inclòs)
43.039,65 €
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contracte de les obres de primera intervenció de
tractament de vegetació en l’àmbit de les parcel·les no
edificades i zones verdes de la urbanització La Guàrdia
I que el criteri de repartiment a seguir per a la distribució equitativa de les mateixes
és:


D’acord amb l’import d’execució material estipulat per a cada finca en
el projecte realitzat per la Diputació de Barcelona, per la qual raó
l’import a abonar per vostè es el que es relaciona en l’Annex de la
present resolució.

ATÈS que l’apartat 4 de l’esmentat article 98 preveu que pugui lliurar-se una
liquidació provisional abans d’iniciar-se l’execució, sens perjudici de procedir a la
liquidació definitiva, un cop acabats els treballs.
Per tot això en virtut de les competències que tinc assignades com a Alcalde,
S’acorda:
PRIMER.- REQUERIR als propietaris de la urbanització La Guàrdia, que es
relacionen en el projecte, perquè executin les obligacions de prevenció d’incendis
descrits en l’apartat b) de l’article 3.1 de la Llei 5/2003, que són:
o Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i
amb la massa arbòria aclarida, d’acord amb les característiques que es
disposen per Reglament.
Es troba a disposició dels propietaris en el consistori municipal l’esmentat projecte
d’intervenció elaborat per la Diputació de Barcelona, el qual determina la forma
d’executar les obligacions, segons les disposicions del Decret 123/2005, de 14 de juny, a
la urbanització concreta.
SEGON.- FIXAR el termini màxim de dos mesos des de la recepció de la present
notificació perquè els propietaris esmentats executin les anteriors obligacions, o bé
abonin la quantitat requerida i autoritzin a l’Ajuntament a executar-les en el seu lloc
(s’adjunta model d’autorització a l’ajuntament perquè executi subsidiàriament
l’obligació esmentada a càrrec del propietari).
TERCER.- ADVERTIR que un cop transcorregut el termini esmentat, es realitzarà
una inspecció per a constatar el compliment de les obligacions, i en cas
d’incompliment, l’ajuntament acordarà l’execució subsidiària en les parcel·les no
edificades, a càrrec dels obligats segons l’article 3.1 lletra b) de la llei 5/2003, així com
fer-li saber que els costos previstos per a l’execució subsidiària són els expressats en
l’Annex.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als propietaris afectats de les finques de la
urbanització La Guàrdia, juntament amb el resultat corresponent a la quantia que
hauria d’abonar l’obligat en cas d’autorització a l’ajuntament perquè executi
subsidiàriament o d’incompliment.
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CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple de la corporació a la
propera sessió que se celebri.
ANNEX
El present Annex conté:
1.

Cost total de realització dels treballs de neteja de les parcel·les no edificades la
Urbanització La Guàrdia, segons el projecte tècnic.

2

Relació de propietaris de parcel·les no edificades amb l’import provisional que
li correspondria pagar a cadascun en cas d’incompliment de les seves
obligacions i d’acord amb la superfície de la/les finca/finques.

Concepte
Cost total de realització dels treballs de neteja que pot executar
de forma subsidiària l’Ajuntament, d’acord amb la suma total de
superfície de les finques no edificades de la urbanització La
Guàrdia

Import (IVA inclòs)
43.039,65 €

Aprovació d’un pressupost:
Vist que s’ha aportat el següent pressupost:
- ÀNGEL SOLÀ SANTACREU, cinc reixes. Import, IVA inclòs, 360,02 €.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar els pressupost referenciat en la part explicativa.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria
municipals.
Despeses relatives a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2010:
Vist que, en data 16 de desembre de 2010, l’Alcalde ha dictat el Decret núm.
199/2010, per tal d’abonar les indemnitzacions corresponents a tot el personal de
l’Ajuntament de Calders, exclòs el Secretari, que han participat en les Eleccions al
Parlament de Catalunya 2010, així com retornar la quantitat de cent vint euros (120
€) que, en la bestreta, s’han tramès de més a l’Ajuntament de Calders.
Per unanimitat, s’acorda:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 199/2010.
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Aprovació factura viatge a Espinelves:
Atès que TRANSPORTES CASTELLÀ SA ha presentat una factura per una sortida a
Espinelves, amb autocar, el dia 4 de desembre de 2010, dins del marc d’una excursió
organitzada per la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania i l’Associació Cultural de la
Dona.
Atès que, segons informe de la Regidora de l’Àres, correspon a l’Ajuntament de
Calders fer-se càrrec d’una part de la dita factura.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar la factura presentada per TRANSPORTES CASTELLÀ SA per
una sortida a Espinelves, amb autocar, el dia 4 de desembre de 2010, dins del marc
d’una excursió organitzada per la Regidoria d’Acció Social i Ciutadania i l’Associació
Cultural de la Dona.
Segon.- Aprovar el pagament de cent deu euros (110,00€) a TRANSPORTES
CASTELLÀ SA.
Tercer.- Aplicar la despesa a la partida pressupostària 334.215.02.
Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la intervenció municipal.
Ratificació de decrets d’Alcaldia amb contingut econòmic:
Vist que l’Alcalde ha dictat els següents Decrets:
Decret
178/2010
192/2010
193/2010
198/2010

Data
17 de novembre
2 de desembre
9 de desembre
16 de desembre

Contingut
Aprovació pagaments. Import 46.655,21 €
Pagament nòmines novembre. Import 16.369,82 €
Aprovació pagaments. Import 167.830,30 €
Regularització de partides comptables

Per unanimitat, s’acorda:
Únic.- Ratificar els decrets relacionats en la part explicativa.
Obertura via executiva a CONSPAC 34 SL:
Atès que, per acord de Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2009, es va
liquidar a CONSPAC 34 SL la liquidació de la taxa d’ocupació de via pública al
Carrer Països Catalans núm. 8, de Calders, per import de mil setanta-un euros (1.071
€).
Atès que l’Ajuntament de Calders té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària el
cobrament per via de constrenyiment.
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Atès el que disposa l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Vist el certificat del Secretari-interventor de la Corporació conforme no s’ha fet efectiu
el pagament en període voluntari.
S’acorda:
Primer.- Obrir via de constrenyiment contra CONSPAC 34 SL per tal de fer efectiu
el cobrament de la taxa d’ocupació de via pública al Carrer Països Catalans núm. 8,
de Calders, per import de mil setanta-un euros (1.071 €).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària perquè
procedeixi al seu cobrament per la via de constrenyiment.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, per edictes, i a la intervenció
municipal.
Obertura via executiva a PROMOCALDERS:
Atès que, per acord de Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2010, es va
requerir a PROMOCALDERS SCPla liquidació de la taxa d’ocupació de via pública al
Carrer Països Catalans núm. 8, de Calders, per import de mil setanta-un euros (1.071
€).
Atès que, donada la impossibilitat de notificació personal, es va notificar per edictes.
Atès que l’Ajuntament de Calders té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària el
cobrament per via de constrenyiment.
Atès el que disposa l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària.
Vist el certificat del Secretari-interventor de la Corporació conforme no s’ha fet efectiu
el pagament en període voluntari.
S’acorda:
Primer.- Obrir via de constrenyiment contra PROMOCALDERS SCP per tal de fer
efectiu el cobrament de la taxa d’ocupació de via pública al Carrer Països Catalans
núm. 8, de Calders, per import de mil setanta-un euros (1.071 €).
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària perquè
procedeixi al seu cobrament per la via de constrenyiment.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat, per edictes,
municipal.

i a la intervenció
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3.2.- ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
Aprovació Conveni de col·laboració am l’Associació per la formació i
ocupació de Catalunya :
Vista la minuta de conveni entre l’AFOCAT (Associació per la formació i ocupació de
Catalunya) i l’Ajuntament de Calders, que té, com a finalitat, la inserció sòciolaboral i
la promoció ocupacions de persones amb discapacitat o amb algun tipus de malaltia
mental; persones que siguin perceptores de la Renda Activa d’Inserció o de la Renda
Mínima d’Inserció o qualsevol altre prestació equivalent, col·lectius de joves amb
dificultats d’inserció sòciolaboral, persones majors de 45 anys que estan a l’atur, siguin
o no perceptores de la corresponent prestació, dones amb dificultats d’inserció
sociolaboral, persones immigrants i qualsevol altre col·lectiu en situació o amb risc
d’exclusió social.
Per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni entre l’AFOCAT (Associació per la formació
i ocupació de Catalunya) i l’Ajuntament de Calders.
Segon.- Facultar l’Alcalde per al compliment d’aquest acord, inclosa la signatura
dels documents necessaris
4.1.- ÀREA DE MEDI AMBIENT
Sol·licitud d’exempció d’escombraries del Centre d’Art Contemporani i
Sostenibilitat del Forn de la Calç (CACIS):
Vist que, en data 2 de desembre de 2010, el Sr. XXX, en representació del Centre d’Art
Contemporani i Sostenibilitat del Forn de la Calç (CACIS) demana l’exempció de la
taxa d’escombraries no domiciliàries.
Vist l’informe del Secretari de la Corporació.
Vist l’informe del Regidor de l’Àrea.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Desestimar la pretensió del Sr. XXX, en representació del Centre d’Art
Contemporani i Sostenibilitat del Forn de la Calç (CACIS) que demana l’exempció de
la taxa d’escombraries no domiciliàries.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. X
Reclamació pagament multa coercitiva a FRANCE TELECOM SA:
Atès que, per acord de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010, es va
imposar una segona multa coercitiva de sis-cents euros (600 €) a FRANCE TELECOM
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ESPAÑA S.A. per haver incomplert l’ordre de cessament de l’activitat a “La Finca del
Grau” de Calders.
Atès que, a dia d’avui, no s’ha satisfet aquesta multa, encara.
Vist l’informe del Regidor de l’Àrea.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Reclamar a FRANCE TELECOM SA el pagament de la multa coercitiva
de sis-cents euros (600 €) a FRANCE TELECOM ESPAÑA S.A. per haver incomplert
l’ordre de cessament de l’activitat a “La Finca del Grau” de Calders, imposada per
acord de Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2010.
Segon.- Advertir a FRANCE TELECOM SA que si no satisfà aquest import en el
termini de cinc dies des que rebi el present requeriment, s’obrirà la via executiva i es
trametrà l’expedient a l’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
4.2.- ÀREA D’EDUCACIÓ
Ajut extraordinari al CEIP “ANTON BUSQUETS I PUNSET”:
Vist que l’Alcalde, en data 30 de novembre de 2010, va dictar el Decret núm.
190/2010, pel qual es concedia un ajut extraordinari de tres mil cinc-cents seixanta
euros amb cinquanta-nou cèntims (3.360,59 €) per a completar la biblioteca i la
compra de material didàctic.
S’acorda, per unanimitat:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 190/2010, de 30 de novembre.
“Anem al Teatre”:
Atès que l’Ajuntament de Calders té signat un protocol d’adhesió per participar al
programa “Anem al Teatre”, gestionat per “Pedagogia de l’Espectacle – Fundació
Torre del Palau”.
Atès que, durant el curs 2010-2011, hi ha assistit un total de 28 alumnes del CEIP
“Anton Busquests i Punset”.
Atès que, practicada l’oportuna liquidació, correspon a l’Ajuntament de Calders
abonar la total quantitat de cent cinquanta-set euros amb vuitanta-set cèntims
(157,87 €).
Vista la conformitat del Regidor de l’Àrea.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar la liquidació efectuada per “Pedagogia de l’Espectacle –
Fundació Torre del Palau”, en relació al programa “Anem al Teatre” corresponent al
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Curs 2010-2011, corresponent a l’Ajuntament de Calders abonar la total quantitat de
cent cinquanta-set euros amb vuitanta-set cèntims (157,87 €).
Segon.- Realitzar el pagament d’aquest import en la forma següent:
- El 80 %, cent vint-i-sis euros amb trenta cèntims (126,30 €) de forma
immediata.
- El 20 % restant, trenta-un euros amb cinquanta-set cèntims (31,57 €) a final
de curs, un cop conegudes les dades definitives d’inscripcions.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la Intervenció i Tresoreria
Municipals.
Finançament curs manipulació d’aliments:
Vist que , en data 19 de novembre de 2010, entrada núm. 1672, la treballadora de
l’Ajuntament, Sra. Montserrat Bassany Carné, sol·licita que se li abonin trenta euros
(30 €) perquè ha d’assistir al curs de manipulació d’aliments, organitzat pel Consorci
per a la promoció dels municipis del Moianès.
Atès que aquest carnet és necessari per a dur a terme la seva feina a la Llar d’infants
municipal.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Abonar a la Sra. Montserrat Bassany Carné l’import de trenta euros (30
€), per tal que satisfaci l’import del curs de manipulació d’aliments, organitzat pel
Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i a la Intervenció i Tresoreria de la
Corporació.
4.4.- ÀREA D’ESPORTS
“Senglanada 2011”:
Vista la petició efectuada pel Sr. Leandre Saladelafont Galí, en nom de CALDERS
BIKE, demanant l’autorització de l’Ajuntament de Calders, per tal que, el dia 30 de
gener de 2011, es pugui portar a terme la Tercera Edició de la Senglanada, la qual es
desenvolupa, en bona part, pel terme municipal de Calders.
Vista la conformitat del Regidor de l’Àrea.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Autoritzarn a CALDERS BIKE per tal que, el dia 30 de gener de 2011, es
pugui portar a terme la Tercera Edició de la Senglanada, la qual es desenvolupa, en
bona part, pel terme municipal de Calders.

Acta Junta de Govern Local del dia 20 de desembre de 2010
14/17

Segon.- Advertir als organitzadors que hauran de respectar el medi ambient i
utilitzar vies públiques o privades, prèvia autorització de la propietat, així com que es
marqui l’itinerari el dia abans de la cursa i es retirin les marques en els dies
immediatament posteriors.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.
5.1.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICS I TURISME
Baixa d’una parada de mercat:
Vista la petició efectuada per la Sra. XXX de deixar de regentar una parada al
mercat setmanal de Calders.
Vista la conformitat de la Regidora de l’Àrea.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Deixar sense efecte l’autorització per a la intal·lació de parada al
mercat setmanal del dissabte, concedida per acord de Junta de Govern Local de 16
d’abril de 2009.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada.
Subvenció a entitats locals:
Vista la petició de subvenció efectuades per diferents entitats locals, en el segon
període, convocat a l’efecte.
Vista la proposta de la Comissió de valoracions de subvencions d’aquest Ajuntament.
Atès que existeix saldo suficient a la partida pressupostària 331.480.02.
Atès el que disposa l’article 122 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; l’article 240 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 la Llei 38/2003. de 17 de novembre, General de Subvencions.
Atès el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 222/2007, de 4 de juliol, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
S’acorda:
PRIMER.- CONCEDIR les següents subvencions:

Entitat sol.licitant

Import sol.licitat
en €

Import concedit
en €

Calders Bike
Elenc Els Calderins
AMPA “El tren blau”

800,00
500,00
1.500,00

500,00
300,00
0,00
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AMPA “Anton Busquets i Punset”
FC Calders
Associació de Veïns la Guàrdia
ADF

1.250,00
3.000,00
2.000,00
938,32

0
2.700,00
0
938,32

Segon.- PUBLICAR el present acord en el tauler d’anuncis pel termini de VINT DIES
per a general coneixement i al·legacions que es poguessin formular, amb el benentès
que, si no se’n formula cap, l’acord esdevindrà aprovat amb caràcter definitiu.
Tercer.- INDICAR als beneficiaris que hauran de justificar el destí de les ajudes
econòmiques, presentant la corresponent documentació a les oficines municipals.
Quart.- FACULTAR l’Alcalde per a l’execució dels presents acords.
Cinquè.- NOTIFICAR a cada entitat sol·licitant.
5.2.- ÀREA DE CULTURA
Conte Contes:
Vist que l’Alcalde, en data 16 de desembre de 2010, va dictar el Decret núm. 197/2010
pel qual s’aprovava portar a terme el contracte menor amb la contractista ELISA
JORBA per un import de seixanta euros (60 €), per al dia 16 de desembre de 2010, a
les 6 de la tarda.
S’acorda, per unanimitat:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 197/2010.

5.3.- ÀREA DE FESTES I ACTIVITATS
Aprovació de pressupostos:
Vist que s’han aportat els següents pressupostos:
- FERRETERIA MANRESA SA. 14 carpes plegables. Import, IVA inclòs, 1.320,77 €.
- DABMEDIA COMUNICACIÓ I DISSENY. Impressió i disseny flyer. Import, IVA inclòs,
523,74 €.
- REGIÓ 7. Anunci. Import, IVA inclòs, 472 €.
S’acorda, per unanimitat:
Primer.- Aprovar els pressuposts referenciats en la part explicativa.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i a la Intervenció i Tresoreria
municipals.
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Quan són les 11 hores de la nit, i no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde
aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’ALCALDE
JAUME PERARNAU I LLORENS

El Secretari,
JAUME SALÉS I MALIAN
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