
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.  : 6/2012 
Caràcter : extraordinari 
Data :   31 d’octubre de 2012 
Horari :  19,30h a  19,53 h 
Lloc :  Sala de Sessions de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen : 
 
Lluís Vila i Vilalta    alcalde 
Josep Cruells i Cortinas   regidor 
Mercè Perernau i Borralleras  regidora 
Jordi Batriu i Font    regidor 
Raquel Martínez i Moya   regidora 
Joan Ferrer  i Vivet     regidor 
Isaac Peraire i Soler   regidor 
Montserrat Juvanteny i Canal  regidora 
Ramon Font i Coma   regidor 
Judit Pons i Baños    regidora 
Yolanda Roset i Aligué   regidora 
 
S’ha excusat d’assistir-hi : 
 
cap 
 
Secretària accidental 
 
Sara Blanqué i Dolado 
 
 
Ordre del dia 
 
1.- Sorteig Meses Electorals, Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 
2.- Aprovació calendari fiscal 2013 
3.- Delegació a l’Organisme de gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que 
exerceix, per compte d’aquesta corporació, la recaptació de diversos tributs 
4.- Modificació de l’aprovació de la prestació econòmica en la situació de 
incapacitat temporal del personal de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès 
5.- Aprovació expedient de modificació de crèdit 2/2012 
6.- Aprovació modificació Ordenances Fiscals 2013 
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1.- SORTEIG MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL PARLAMEN T DE 
CATALUNYA 2012 
 
De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, es procedeix a la formació de les Meses 
Electorals mitjançant sorteig públic, amb les persones que s’expressen i pels 
càrrecs que es ressenyen: 
 

Secció 1  

 

Mesa A 
 
Titulars 
President: MARIA BARTRONS BACH 
1r Vocal:   GUILLEM BELTRA BACH 
2n Vocal:   ANNA BOBER RAURELL 
 
Primers suplents:  
President: RAMON CORNELLAS PUJOLS 
1r Vocal:   MONTSERRAT FREIXAMENT MAYANS 
2n Vocal:  MIGUEL FONT BALLUS 
 
Segons suplents: 
President:  JAIME BALLUS PARRA 
1r Vocal:    JOSEP CODINA BOATELLA 
2n Vocal:   M. CARME BOLADERAS ROVIRA 
 

Mesa B 
 
Titulars 
President:  AIDA PARAREDA CASALS 
1r Vocal:    MONTSERRAT VILA FORNELLS 
2n Vocal:   SERGI NOGUERA ROCADEMBOSCH 
 
Primers suplents: 
President: CRISANT SOLA FERRER 
1r Vocal:   MARIONA SANJUAN VIVET 
2n Vocal:  M.CARMEN PUIG VILA 
 
Segons suplents: 
President:  CRISTINA SEUVA GUIXARO 
1r Vocal:   M. TERESA VILARO CAMPRUBI 
2n Vocal:  JOSEFINA RIBO SANMARTI 
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Secció 2  
 
Mesa A 
 
Titulars:  
President: JORDI CAPDEVILA CORNELLAS 
1r Vocal:   M. TERESA GARCIA FUSTE 
2n Vocal:  CLAUDIA CASAS CASANOVA 
 
Primers suplents: 
President:  PILAR HUESO HURTADO 
1r Vocal:    M. PILAR CODINA ESCUDE 
2n Vocal:   JOSE BATRIU SERRA 
 
Segons suplents: 
President:  EVA DIEGUEZ DIAZ 
1r Vocal:    ESTER BERENGUERAS MILL 
2n Vocal:   LLUIS CORNELLAS BADIA 
 
 
Mesa B 
 
Titulars: 
President: MERITXELL URO MOMPEL 
1r Vocal:   LLUIS RAMON MONTAÑA COMELLAS 
2n Vocal:  MOISES SABATA MALDONADO 
 
Primers suplents: 
President:  ALBERT VIÑAS SOLER 
1r Vocal:    LAURA  NUALART SOLA 
2n Vocal:   AGUSTI VILELLA SAÑAS 
 
Segons suplents: 
President:  M. ELENA NOGUER GOMBAU 
1r Vocal:    M. CARME MUÑOZ ZORRILLA 
2n Vocal:   ORIOL SANJUAN VIVET 
 
 
 
2.- APROVACIÓ CALENDARI FISCAL 2013 

 
Atès que l’Ajuntament de Prats de Lluçanès té delegats a l’Organisme de 
Gestió Tributaria la gestió dels tributs i altres ingressos, cal facilitar la 
informació relativa als períodes de cobrament voluntaris. 

 
Vista la proposta de Calendari Fiscal per a l’exercici 2013. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta el següent 
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ACORD: 

 
Únic.-  Aprovar els següents períodes de cobrament per l’exercici 2013, dels 
tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària. 

 
 

CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2013  
 

CONCEPTE DATA INICI  DATA FINAL  
Impost sobre vehicles de Tracc. Mecànica 4/2/2013 4/4/2013 
Impost sobre Béns Immobles Urbans 5/4/2013 5/6/2013 
Impost sobre Béns Immobles Rústics 5/9/2013 5/11/2013 
Impost sobre Activitats Econòmiques 5/9/2013 5/11/2013 
Altres tributs 5/9/2013 5/11/2013 
 
 
 
3.- DELEGACIÓ A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE  LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA QUE EXERCEIX, PER COMPTE D’A QUESTA 
CORPORACIÓ, LA RECAPTACIÓ DE DIVERSOS TRIBUTS 
 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest 
dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi 
a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 
dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es 
reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
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entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de recaptació dels tributs que a continuació s'especifiquen: 
 
 
-Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 
· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
-Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en 
establiments municipals 
· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
-Taxa per la prestació del servei d’atenció integra l a la gent a l’àmbit rural 
(SAIAR) 
· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
 
Segon.-  L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
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determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte  del tribut la recaptació dels quals 
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en el present acord, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 
serveis municipals, ho facin convenient. 
 
 
Tercer.-  L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
 
Quart.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió. 
 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar 
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades a 
dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  
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4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 
cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 

econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
 
Regla setena. - La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
 
Regla vuitena .- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
 
Regla novena.  La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
 
Regla onzena.   Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

Cinquè.-  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona 
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publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Tal com havíem comentat a 
la comissió, cada vegada incorporem nous punts, perquè sempre hi ha coses noves. 
Aquesta vegada s’incorpora de nou és la reclamació per via executiva de la reclamació 
de les quotes de l’escola de música, de l’escola bressol i el SAIAR. 
 
 
 
4.- MODIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA PRESTACIÓ ECON ÒMICA EN LA 
SITUACIÓ DE INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL  DE 
L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 
 

Vist el Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir la 
estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, en concret l’article 9 
que parla de la prestació econòmica en la situació de incapacitat temporal del 
personal al servei de les administracions públiques. 

 

Vista la sessió de la Mesa de Negociació composta pel representant dels 
treballadors i l’alcalde de l’Ajuntament celebrada, el dia 18 de setembre de 
2012.   

 
Vista que en data 26 de setembre el Ple va aprovar el text consensuat amb la 
Mesa de negociació. 
 
Atès que en el text no es van incloure tots els supòsits en relació a la prestació 
econòmica en situació de incapacitat temporal. 
 
Vist el nou text consensuat amb la mesa de negociació.   

 

L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels presents adopta els següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar la nova proposta text consensuat per la Mesa de Negociació, 
amb efectes de data 26 de setembre de 2012, que recull l’acord d’aplicació al 
personal al servei  de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès en relació a la 
prestació econòmica en situació de incapacitat temporal, el contingut literal del 
qual és el següent: 

 
“Funcionaris, personal laboral i electes: 
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- IT. derivada de Contingències  Professionals. :   
 

Complement del 100% de les retribucions del mes anterior des del 1r 
dia. 

 
- IT derivada de Contingències Comunes: 

Dia 1 a 3, complement del 50% de les retribucions del mes anterior. 
Dia 4 fins 20, complement del 75% de les retribucions del mes anterior. 
A partir del dia 21 complement del 100% de les retribucions del mes 
anterior. 
 
En els supòsits d’hospitalització i intervenció quirúrgica es consideren de 
caràcter excepcional i degudament justificats, per la qual cosa es 
complementa el 100%. 
 
En casos de dones embarassades o víctimes de violència de gènere que 
ho acreditin, i que es trobin en situació d’Incapacitat temporal, es 
complementarà el 100% de les retribucions del mes anterior. 
 
Així mateix, en els casos d’empleats en situació d’I.T. afectats per alguna 
de les malalties previstes en el RD 1148/2011 i que siguin considerades 
greus segons l’informe mèdic preceptiu, es complementarà el 100% de les 
retribucions del mes anterior. 
 

- Es consideren “retribucions del mes anterior” les que són fixes i 
periòdiques, i referides al mateix lloc de treball i una dedicació 
determinada.” 

 
Segon.-  Comunicar l’acord del Ple al representant del personal amb indicació 
dels recursos que s’estimin pertinents.  
 
Tercer.-  Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Això és el mateix que es va 
aprovar en l’últim ple ordinari que faltava algun detallet que s’ha afegit. La secretària 
ens explicarà quin és el detall que faltava. 
 
Respon la sercretària dient: La vegada anterior s’havia posat que a les persones que 
afectava eren funcionaris i personal laboral i ara s’ha incorporat els electes que 
estiguin treballant i les altres modificacions que hem incorporat perquè la Diputació ens 
han aconsellat incorporar-ho són els supòsits d’hospitalització  i intervenció quirúrgica  
que pot permetre pagar el 100%. Dones embarassades o víctimes de violència de 
gènere i empleats afectats per alguna de les malalties regulades en el RD. 
 
 
 
 
 



 

 12

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de Secretaria – Intervenció. 
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L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de sis membres de CIU i cinc vots en 
contra dels membres d’ERC adopten els següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada 

de la via pública. 
Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa de Terrenys d’ús públic amb Mercaderies, 

Material de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Estíntols, 
Bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de la Taxa per Llicències d’autotaxi 
Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’Intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació del Servei d’Escola Bressol 
Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 

municipal 
Ordenança Fiscal núm. 26 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments 

especials en establiments municipals 
Ordenança Fiscal núm. 34 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i 

control sanitari dels establiments destinats a la producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats 

Ordenança Fiscal núm. 50 Reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis en el Pavelló 
Municipal d’Esports, la Sala Polivalent Municipal i altres locals 
municipals 

Ordenança Fiscal núm. 51 Reguladora de la Taxa per a la tinença de gossos 
Ordenança Fiscal núm. 52 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’atenció integral a 

la gent a l’àmbit rural (SAIAR) 
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Segon.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012: 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 1- Impost sobre Béns Immobl es 
 
- S’anula l’annex de bonificació de l’Ordenança Fiscal. 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 3- Impost sobre Vehicles de  Tracció Mecànica  
 
- Es modifica l’article 6è. Quota tributària 
  (…) 

Potència i classes de vehicles  EUR 
A) Turismes   
- De menys de 8 cavalls fiscals 25,24€ 
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16€ 
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88€ 
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22€ 
- De  20  cavalls fiscals en endavant 224€ 
B) Autobusos   
- De menys de 21 places 166,60€ 
- De 21 a 50 places 237,28€ 
- De més de 50 places 296,60€ 
C) Camions   
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56€ 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60€ 
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28€ 
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 296,60€ 
D) Tractors   
- De menys de 16 cavalls fiscals 35,34€ 
- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54€ 
- De més de 25 cavalls fiscals 166,60€ 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles d e tracció mecànica   
- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil 35,34€ 
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54€ 
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60€ 
F) Altres vehicles   
- Ciclomotors 8,84€ 
- Motocicletes fins a 125 cc 8,84€ 
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14€ 
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30€ 
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58€ 
- Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16€ 
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- Ordenança Fiscal núm. 5. - Impost sobre Construcc ions, Instal·lacions i 
Obres  
 
- Es modifica l’article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 

Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestat iva 
 
1.-Estan exempts de pagament de l’impost, la realització de qualsevol 
construcció, instal·lació i obra de les que siguin propietaris l’Estat, les Comunitats 
Autònomes o les Entitats locals que, estant subjectes a l’impost, vagin a ser 
directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres 
hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la 
seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres 
d’inversió nova com de conservació. 
 
2.-Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric o 
artístiques. 
Aquesta correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
3.- En cas de realitzar-se obres destinades a la implantació d’energies 
renovables hi haurà una reducció del 50%. 
 
4.- En cas de realitzar-se obres per adaptar una vivenda a les necessitats 
derivades de minusvalía, hi haurà una bonificació del 95%. 
 
5.- Per promocionar l’implantació d’activitats Industrials s’acorden les següents 
bonificacions: 
a) Bonificació del 90% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació a 
partir de la creació de 15 llocs de treball. 
b) Bonificació del 80% de la quota per les activitats que es traslladin a la zona 
industrial i que fins al moment o exercien l’activitat dins el casc urbà. 
c) Bonificació del 70% de la quota per les empreses que fomentin l’ocupació. 
Aquesta correspondrà a l’ajuntament en Ple i s’acordarà prèvia la sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més 
d’un supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, 
s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació d’import superior. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar 
pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a 
les quals es demana el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de 
la data de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest 
termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
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- Es modifica l’article 8è.  
 

Tipus de gravamen 
 

 El tipus de gravamen serà del 3,55 per cent 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 6. - Taxa per ocupacions de l Subsòl, el Sòl i la 
Volada de la via Pública  
 
- Es modifica l’article 6è. Quota tributària 
 

1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als 
apartats següents: 
 
Per ocupació del subsòl . 
 
Els preus seran els que es detallen a les següents: 
Tarifes 
1. Transformadors instal-lats en el subsòl de la via pública: 
Fins a 100 Kva.  105,97 Euros 
De 100 a 200 Kva.  211,93 Euros 
A partir de 200 Kva.  211,93 Euros 
Més de 100 Kva. d'excés 34,32 Euros. 
 
2. Conduccions elèctriques subterrànies de baixa tensió, que no ultrapassin els 
1.000 volts: 
Per cada conductor, anualment i metre lineal, 0,33 Euros 
 
3. Conduccions elèctriques subterrànies d'alta tensió: 
Per cada conductor, anualment i metre lineal  0,53 Euros 
 
4. Canonada de plom, per xarxa de distribució d'aigua: 
Per metre lineal i any,  0,81 Euros 
 
5. Canonada per xarxa de distribució d'aigua potable, de ciment, ferro, P.V.C. o 
d'altre material: 
Per metre lineal i any, 4,70 Euros 
 
6. Canonada per a conducció de gas ciutat o gas natural, a alta tensió i mitja 
pressió: 
Fins 250 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any,  1,34 Euros 
De més de 50 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any  2,68 Euros 
 
7. Canonada per a distribució de gas ciutat o gas natural, a baixa pressió: 
Fins a 250 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any,  0,81 Euros 
Fins a 280 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any,  1,34 Euros 
Fins 2.120 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any, 2,01 Euros 
Més de 2.120 mil-límetres de diàmetre, per metre lineal i any, 2,68 Euros 
 
8. Ocupació del subsòl de la via pública o terreny del camí, amb altres 
construccions o instal-lacions, pagaran per metre cúbic i any 13,43 Euros 
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Quotes.- Vindran determinades per l'aplicació de la tarifa a base del preu obtingut 
segons allò establert en l'article anterior de la present Ordenança. 
 
-L'obligació de contribuir neix en el transcurs del primer dia del tercer mes de cada 
exercici econòmic, i el dret a percebre o taxa regulada per la present Ordenança 
Fiscal serà per quotes anuala no prorratejables. 
 
-D'acord amb les disposicions de l'Ordre de la Presidència, del Consell de Ministres 
de 31 de maig de 1.977 (Boletín Oficial del Estado de 7 de junio), l'Ajuntament 
podrà fer ús del dret de transformació d'aquesta taxa en una participació en el 
producte brut obtingut per les empreses en el terme municipal durant l'any, al tipus 
fix de l'u i mig per cent. 
 
Les empreses estaran obligades a presentar a l'Administració Municipal en el mes 
de febrer de cada any, per pròpia iniciativa o a requeriment d'aquesta, una 
declaració jurada comprensiva del producte brut obtingut en el terme municipal, 
durant l'any anterior. 
 
La declaració a què es refereix l'article anterior, s'haurà d'acompanyar d'un extracte 
del quadre de comptes que reflecteixi els seus ingressos bruts i juntament amb una 
còpia autoritzada del balanç, dels comptes d'explotació de pèrdues i guanys i la 
memòria de l'exercici. En tot cas, l'Ajuntament podrà reclamar a l'entitat subjecte, 
totes aquelles dades que permetin determinar el volum de serveis i 
subministrament comptables, i d'altres necessaris per a practicar la pertinent 
liquidació. 
 
 
Per ocupació del sòl i la volada de la via pública  
 
-Transformadors instal-lats a la via pública ocupant el seu vol o sòl. 
Fins a 100 KVA per anys,  165,73 Euros 
De 100 a 200 KVA.  282,59 Euros, més 35,32 Euros per cada KVA d'excés. 
- Conduccions elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 1.000 V. satisfaran 
anualment, per cada conductor i metre lineal  0,62 Euros 
- Conduccions elèctriques aèries d'alta tensió, satisfaran anualment, per cada 
conductor i metre lineal, 1,56 Euros 
-Caixes d'alta tensió, cada una i per any  100,67 Euros. 
-Caixes de baixa tensió, cada una i per un any, 100,67 Euros. 
-Per cada suport de línies elèctriques aèries de baixa tensió, fins a 10 aïlladors,  
9,87 Euros. 
-Per cada suport de línies elèctriques aèries de més de 10 aïlladors, 11,30 Euros. 
-Per cada pel de fusta destinat al sosteniment de la xarxa, 10,59 Euros. 
-Per cada aixeta de aforniment, 1,34 Euros. 
-Per cada pel o columna metàl-lica o de formigó, per sosteniment de la xarxa, 18,12 
Euros. 
-Per cada tapa de tancament de claus de pas 4,04 Euros. 
-Aparells per a la venda automàtica: 
-De volum fins a 5 decímetres cúbics per any 16,78 Euros. 
-A partir de 5 decímetres cúbics, per cada decímetre o fracció de més, per any 0,67 
Euros. 
-Bàscules a la via pública, l'any 13,43 Euros. 
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de 
licitació pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa 
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vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 

 
 
-Ordenança Fiscal núm. 9.- Taxa per l’ocupació de t errenys d’ús públic 
amb mercaderies, materials de construcció, tunes, t anques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogu es 
 
-Es modifica l’Article 6è.-  
 

Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 

 
-Tarifa 1. Ocupació de la via pública amb materials  de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, contenidors, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues que no impedeix la circulació total dels vehicles 
 
Per dia i m2    0,33€ 
Quota mínima per sol·licitud  21,50€ 
 
-Tarifa 2. Ocupació de la via pública amb mercaderi es 
 
Per any i m2    16,50€ 
Quota mínima per sol·licitud  21,50€ 
 
-Tarifa 3. Ocupació de la via pública amb grues i s ilos 
 
Quota mínima per sol·licitud  21,50€ 
Per dia     1€ 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 10. - Taxa per les entrades  de vehicles a través 
de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 

Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 
Gual permanent: 
-Fins 4 metres lineals………………………….  18,83 € 
-Més de 4 metres lineals, per metre de mes..    5,13 € 
-Placa……………………………………………    8,57 € 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 11. - Taxa per l’ocupació d e terrenys d’ús pública 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa  
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- Es modifica l’article 6è. Quota tributària 
 

a) Ocupació mitjançant taules i cadires 
Per cada metre quadrat de superfície ocupada: 4,80€ 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 12.- Taxa per la instal·lació  de quioscos en la 

via pública  
 
 
-Es modifica l’article 6è. 
 

Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 
 

EPÍGRAF 
CLASSE D’INSTAL·LACIÓ 

Categoria dels 
carrers 
1ª.2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 

a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, 
etc. Per m2 i trimestre. 

 

b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, 
loteria, llaminadures, etc. Per m2 i trimestre. 

 

c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis 
de temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta 
ordenança, amb un mínim de deu metres quadrats. Per m2 i trimestre 

 

d) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre  
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m2 i trimestre  
f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m2 i trimestre  
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre 
epígraf d’aquesta ordenança. Per m2 i mes 

6,09 per m2 

 
 
-Ordenança Fiscal núm. 16. - Taxa per expedició de documents 
administratius  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 
Quota tributària 
 
(…) 
Epígraf 1. Censos de població d’habitants  Euros  
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població 
 - Vigent 
 - De censos anteriors 

3 € 

2. Certificats de convivència i residència 3 € 
Epígraf 2. Certificacions   
1. Certificació de documents o acords municipals 0 € 
2. Certificacions relacionades amb el Servei de Reclutament 0 € 
3. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit 0 € 
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a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors (amb plànol) 
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb distància o direccions 
i girs de circulació (amb plànol) 
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o itineraris i 
recorregut (amb plànol) 
d) Altres informes (sense plànol) 
e) Altres informes (amb plànol) 

 
 
 
 
 
 
 

4. Altres certificacions 3 € 
5. Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les oficines municipals 0 € 
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les ofi cines municipals   
1. Informacions testificals 0 € 
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, d’obertura o 
similars de locals, per cada un 

0 € 

3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament tarifats, per cada un  
0 € 

4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli 0 € 
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme   
1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 0 € 
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part 0 € 
3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta per a 
edificació a instància de part 

0 € 

4. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols i mostres 0€ 
5. Informe municipal de disponibilitat i adequació d’habitatge 71 € 
6. Per expedició de còpies de plànols que hi ha en l’expedient de concessió de llicència 
d’obra, per cada m² o fracció de plànol 

0 € 

7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en valoració de danys per 
incendis i d’altres peritatges sobre edificis 

0 € 

8. Consulta sobre ordenances d’edificació 0 € 
9. Obtenció de cèdula urbanística: 
Informes de qualificació urbanística: 
Sòl urbà.................................................................................................................. 
Sòl no urbanitzable................................................................................................. 
Sòl urbanitzable...................................................................................................... 
Si es sol·licita certificat de l’informe urbanístic 10 € més 

 
 
 
56,80€ 
56,80€ 
114,70€ 

Epígraf 5. Documents de sanitat i consum   
1. Per cada certificació o informe sanitari que s’expedeixi  0 € 
2. Per cada papereta que lliurin els inspectors municipals veterinaris  sobre reconeixement 
d’aus mortes, peces de caça, etc. 

0 € 

Epígraf 6. Utilització de documentació municipal   
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat inferior a dos anys, per cada 
50 fulls o fracció 

0 € 

2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat entre 2 i 5 anys, per cada 50 
fulls o fracció 

0 € 

3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o fracció 0 € 
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats abans d’un any de la data de la 
consulta 

0 € 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 18. - Taxa per la Llicència  d’Autotaxi  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 

Quota tributària 
 
Epígraf primer. Concessió i expedició de llicències     

a) Llicències de la classe A................................................... 195,60€ 
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b) Llicències de la classe C................................................... 195,60€ 
 

Epígraf segon. Autorització per a la transmissió llicèn. 
a) Transmissió “intervivos”. 
1. De llicències de la classe A........................................ 195,60€ 
2. De llicències de la classe B........................................ 195,60€ 
 
b) Transmissions “mortis causa” 
1. La primera transmissió de llicències, sia A sia B 
en favor dels hereus forçosos..................................  195,60€ 
 2.  Transmissions ulteriors de llicències A i C............... 195,60€ 
 
Epígraf tercer. Substitució de vehicles 

a) De llicència classe A...................................................... 39,33€ 
b) De llicència classe C................................................ 39,33€ 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 20. - Taxa per llicències o  la comprovació 
d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 

Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la 
quota tributària se'n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la 
base imposable: 
 
Fins a 1000 € de pressupost: 25,80 € 
De 1000 € a 25.000 € pressupost: 51,70 € 
Més de 25.000 € de pressupost: 103,40 € 
 
 
1.Pròrroga de la llicència obres: 51,70 € 
2.Llicència de parcel·lació, autoritzacions de divisió i altres autoritzacions 
relatives a usos del sòl 56,50 € 
3.En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 0,50 % de les que 
s'assenyalen en el número anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagués 
iniciat efectivament. 
 
Llicències de Primera Ocupació: 
 
Núm. Habitatges    € Habitatge 
 
De 1      103,40 
De 2 a 3                   82,70 
 De 4 a 6       72,40 
De 7 o mes         62,00 
 
Locals garatges (màxim 4 cotxes), soterranis (no aparcament) 0,52€/m2 
Aparcaments comunitaris          0,62€/m2 
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- Es modifica l’article 7è. 

 
Beneficis Fiscals 
 
-Restauració de les façanes, la reducció sobre la taxa serà del 75% 
-En cas de realitzar-se obres destinades a la implantació d’energies renovables 
hi haurà una reducció del 50% 
-En cas de realitzar-se obres per adaptar una vivenda a les necessitats 
derivades de minusvalia, hi haurà una bonificació del 95% 

 
 

- Ordenança Fiscal núm. 21. - Taxa per la prestació  dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ci utadans i les empreses a 
través del sotmetiment a prèvia llicència, comunica ció prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de  les activitats  
 
-Es modifica l’article 6.-  
 
Quota tributària 
 

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

68,80€ 

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.  124,80€ 
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o 
de llur modificació substancial 

 374,50€ 

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, 
o de llur modificació substancial 

 623,20€ 

5. Tramitació del procediment de permís ambiental  623,20€ 
6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental  

 623,20€ 

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500 m² 

 
 
1246,40€ 

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500 m². 

1881,30€ 

9. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i 
activitats recreatives. 

  

10. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, 
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense 
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.   

 
 
124,80€ 

11. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal  187,80€ 
12. Tramitació del procediment de revisió de  llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives  

 

13. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a 
llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats recreatives, 
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quan el control el duen a terme tècnics municipals 

14. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

234,80€ 

15. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per 
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el 
duen a terme tècnics municipals. 

  

16. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

  

17. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives 
quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del Reglament) 

  

18. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials 
amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència 
ambiental. 

 940,10€ 

19. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al 
règim de comunicació ambiental.  

 320,10€ 

20. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres 
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no 
permanent desmuntable. 

  

21. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 12 de la Llei 11/2009, de 6 
de juliol). 

 

22. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial 
de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives 

 

23. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulada per normativa sectorial diferent de l’esmentada en els 
apartats anteriors, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan 
l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa 

 

24.- Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a l’obertura 
o posada en funcionament de l’establiment o les activitats regulades per 
normativa sectorial diferent de l’esmentada en els apartats anteriors, inclosa 
la comprovació de la comunicació en matèria d’incendis quan l’activitat no 
estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa 

 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 24. - Taxa per la prestació  del servei d’Escola 
Bressol  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 
Quota tributària  
 

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat i menjador 
 
Euros 

Matriculació 
Matriculació 2n membre 

52€ 
Gratuït 

Assegurança anual 15€ 
Escolarització jornada completa de 2/4 9 a 17 h (dinar inclòs) 145€ 
Escolarització jornada completa de 2/4 de 9 a 13  -  de 15 a 17 h (sense dinar) 120€ 
Escolarització mitja jornada de 2/4 de 9 a 13 – de 15 a 19 85€ 
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Escolarització mitja jornada de 2/4 de 9 a 13 (dinar inclós) 100€ 
Menjador escolar (dinar)  i de 13 a 15 h cada dia 28€ 
Material escolar / mensual 10€  
Acollida  de 17 a 19 h 20€ 
Tarifa 2. Quotes diàries (dies puntuals)   
Dinar  3€ 
Acollida de 13 a 15 h i de 17 a 19 h 5€ 
Tot 1 dia  5€ 
 

2. Descomptes sobre la quota mensual: 
-Més d’un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de 
convivència 10% descompte 
-Família nombrosa, acreditant-ho amb el carnet de família nombrosa 10% 
descompte 
-Les despeses de rebuts retornats aniran a càrrec de l’interessat 
-Més de dos mesos de rebuts impagats es passaran en executiva 
 
Els descomptes no són acumulatius. 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 25. - Taxa per la prestació  de serveis en la 
Piscina Municipal  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 
Quota tributària 
 

Abonaments  Temporada  15 Dies 
Familiar 79,60€ 53,80€ 
Adult 50,70€ 55,60€ 
Nens (de 5 a 15 anys) 32€ 18,60€ 
Entrades    
Infantil 
Adult 

2,60€ 
3,80€ 

 

Pèrdua d’abonament 
Lliurament duplicat 

2€  

Cases Rurals 138,60€  
 
Els/les nen/es menor de 5 anys no paguen entrada ni abonament. 
Els majors de 16 anys (inclusos els d’aquesta edat) ja treuen un abonament individual 
Els jubilats, no paguen entrada ni abonament. Cal ensenyar el carnet de jubilat per 
poder entrar 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 26. - Taxa per prestació de  serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúne bres de caràcter local  
 
Es modifica l’Article 6.  
 

Quota tributària 
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- Assignació terrenys per a Panteons i permís construcció 5.490,50 € 
- Assignació nínxols i columbaris 
 
a) Nínxols perpetus........................................................ 942 € 
 -Nínxols perpetus incineracions...........................  267 € 
b) Nínxols temporals: 
temps limitat tres anys i trasllat columbari ..................  206 € 
temps limitat sis anys i trasllat columbari ...................  251 € 
temps limitat deu anys i trasllat columbari ..................  298 € 
 
- Inhumacions: 
Nínxols .........................................................................    55 € 
Panteons .....................................................................    77 € 
 
- Trasllat de cadàvers i restes .....................................  125 € 
- Expedició títols ...........................................................               13,40 € 
 
- Conservació i neteja: 
Nínxols .........................................................................  9,80 € 
Panteons .....................................................................    28 € 
 
Quan es tracti de a inhumació de fetus dins del mateix fèretre ocupat pel cadàver 
de la mare, es pagaran els drets corresponents a una sola inhumació. 
Les restes de cadàvers inhumats en qualsevol mena de sepultura podran passar 
al columbari, si així es sol·licita, sense pagar cap dret de cap classe, sempre que 
la sepultura quedi completament lliure, i totes les operacions aniran a càrrec de 
l’Ajuntament, i la sepultura desocupada revertirà al seu favor. 
 
Permuta nínxol nou deixant lliure el vell per causes justificades, s’aplicaran les 
següents tarifes: 
- Fins a 5 anys d’antiguitat l’Ajuntament abonarà:    609 € 
- De 5 a 10 anys d’antiguitat l’Ajuntament abonarà el 50% del cost d’un nínxol
 471€ 
- De 10 a 20 anys l’Ajuntament abonarà el 40% .  376,80 € 
- De 20 a 30 anys l’Ajuntament abonarà el 20%.   188,40 € 
 
- El cost de compra per part d’interessats de qualsevol nínxol vell serà de 
 609,00€ 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 28. - Taxes per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans  
 

Habitatges  Categoria dels 
carrers 
1a, 2a, 3a, 4a, 5ª 

Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a 
Domicili particular de caràcter familiar 

136,50 € 
 

Epígraf primer. Despatxos professionals   
Per cada despatx professional 136,50 € 
Epígraf segon. Allotjaments   
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A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, per 
cada 20 places o fracció 

 
390 € 

B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, 
per cada 20 places o fracció 

 
390 € 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, per cada 
20 places o fracció 

 
274 € 

D) Pensions i cases d’hotels, centres hospitalaris, col·legis i altres 
centres de naturalesa anàloga, per casa 20 places o fracció 

 
390 € 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
A) Supermercats, economats i cooperatives 314 € 
B) Magatzem a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 314 € 
C) Peixateries, carnisseries i semblants 198 € 
Epígraf quart. Establiments de restauració   
A) Restaurants 390 € 
B) Cafeteries, bars 355 € 
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles   
A) Cinemes i teatres 331 € 
B) Sales de festes, discoteques, pubs 331 € 
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils  o de serveis   
A) Centres oficials 390 € 
B) Oficines bancàries 390 € 
C) Grans magatzems, locals industrials de més 50 treballadors 390 € 
D) Altres locals no expressament tarifats 198 € 

 
- Utilització de la deixalleria per part de foranis:   5,20€ / cada vegada que 

s’utilitza. 
- Utilització per part dels industrials del municipi:  51,70€ / anuals 
 
 
- Ordenança Fiscal núm. 31. - Taxa per la prestació  dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 
Quota tributària 
 
 

Quotes mensuals  Euros  

Matriculació 55 € 

A partir de 65 anys (60% descompte en 
la matrícula) 

20 € 

  

Sensibilització I 19.20€ 

Sensibilització II 25.30€ 

Preparatori I 36.30 € 

Preparatori II 38.50 € 

Elemental 1r i 2n 49.50 € 
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Elemental 3r i 4t 49.50 € 

Pas de grau / Grau mig 49.50 € 

  

Llenguatge instrumental 38.50 € 

Conjunt instrumental 30’ 13 € 

Conjunt instrumental 45’ 20 € 

Conjunt instrumental 60’ 26.40 € 

Conjunt instrumental 60’ – només 
instrument 

35 € 

  

Orquestra banda  15 € 

Cant Coral grup 10 € 

  

 Menors de 
18 anys 

Majors 18 
anys / 
nomes 
instrument 

Instrument 30’ 35 € 50 € 

Instrument 45’ 50 € 75 € 

Instrument 60’ 65 € 100€ 

  

Lloguer instruments:  

Trombó 9 € 

Violí 9 € 

Clarinet 9 € 

Saxo 9 € 

Guitarra 12 € 

Baix 12 € 

Violoncel 15 € 

 
Descomptes sobre la quota mensual: 
-Més d’un membre de la mateixa família, acreditant-ho amb certificat de 
convivència 10% descompte 
-Família nombrosa, acreditant-ho amb el carnet de família nombrosa 10% 
descompte 
-Les despeses de rebuts retornats aniran a càrrec de l’interessat 
-Més de dos mesos de rebuts impagats es passaran en executiva 
-Més de 65 anys 10% descompte a les quotes 
 
Els descomptes no són acumulatius. 
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- Ordenança Fiscal núm. 34. Taxa per la prestació d els serveis d’inspecció 
i control sanitari dels establiments destinats a la  producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats  
 
- Es modifica l’article 6è.  
 

Quota tributària 
 

 Euros 
1 – Per cada inspecció sanitària  i establiment   137,12 
2 – Per cada control sanitari i establiment   137,12 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 50. Taxa per a la prestació  de serveis en el 
Pavelló municipals d’Esports, la Sala Polivalent mu nicipal i altres locals 
municipals  
 
- Es modifica l’Article 4.  
 

Quota tributària 
 
Pavelló Municipal d’Esports 
 
- Fiança: 533€ 
- Assegurança: Quan es formalitzi la sol·licitud caldrà portar el comprovant 
d’haver constituït l’assegurança. 
- Utilització de les instal·lacions 1 dia/calefacció................. 213€ 
  A partir del 2n dia ...........................................................   53,30€ més diaris 
 
 
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
 
 
Sala Polivalent Municipal 
 
-Fiança prèvia...................................................................... .  219€ 
-Assegurança lloguer...........................................................   212€ 
 
-Dia utilització......................................................................   500€ 
-Per lloguer de particulars sense afany de lucre:...........  .  213€ 
-Per utilització entitats locals: 
1a gratuïta 
Següents...............................................................................   213 € 
 
Les despeses de neteja aniran a càrrec de l’usuari. 
 
Altres locals municipals 
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- Per utilització de altres sales municipals per activitats lucratives ......51,70€/ 
mensuals (amb un màxim de 4 hores setmanals) 

 
 

- Ordenança núm. 51. - Taxa per a la tinença de gos sos  
 
- Es modifica l’article 5è.  
 

Bases i Tarifes 
 
S’hi afegeix  el següent: 
Tràmit gossos perillosos:……………. 52€ 

 
 
- Ordenança Fiscal núm. 52. - Taxa  per la prestaci ón del servei d’atenció 
integral a la gent a l’àmbit rural (SAIAR)  
 
- Es modifica l’article 5è.  
 

Quota tributària 
 

1.Serveis centre de dia (preu/mes)   

1.a) Dia complert 21.30€ 

1.b) Fracció de dia 10.60€ 

2.Serveis centre de dia complementaris 
(preu/mes) 

 

2.a) Dia complert 106.70€ 

2.b) Fracció de dia 64.10€ 

3.Serveis de menjador (preu/menú)   

3.a) Usuaris centre de dia 5,40€ 

3.b) Dinars centre de dia (acompanyants) 6,60€ 

 
 
 
Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran 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. 
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3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 5 
 

Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres 

Ordenança Fiscal núm. 6 
 

Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública 

Ordenança Fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa de Terrenys d’ús públic amb Mercaderies, 
Material de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Estíntols, 
Bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de 
les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Ordenança Fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via 
pública 

Ordenança Fiscal núm. 16 Reguladora de la Taxa per expedició de documents 
administratius 

Ordenança Fiscal núm. 18 Reguladora de la Taxa per Llicències d’autotaxi 
Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’Intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les 
activitats 

Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la Taxa per la prestació del Servei d’Escola 
Bressol 

Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la Piscina 
municipal 

Ordenança Fiscal núm. 26 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local 

Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus urbans 

Ordenança Fiscal núm. 31 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments municipals 

Ordenança Fiscal núm. 34 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’inspecció i 
control sanitari dels establiments destinats a la producció, 
emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus 
derivats 

Ordenança Fiscal núm. 50 Reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis en el Pavelló 
Municipal d’Esports, la Sala Polivalent Municipal i altres locals 
municipals 

Ordenança Fiscal núm. 51 Reguladora de la Taxa per a la tinença de gossos 
Ordenança Fiscal núm. 52 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’atenció 

integral a la gent a l’àmbit rural (SAIAR) 
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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. 
 
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Jo faria una petit resum i 
vosaltres que evidentment us ho hem mirat doncs qualsevol cosa que hi hagi ho dieu. 
 
En principi, com a catalans que som i que volem ser ens valem del IPC de Catalunya, 
però com que l’IPC de Catalunya és un 0.5 superior al de l’estat, doncs hem pensat 
que l’oportú era incrementar amb l’IPC de Catalunya menys el 0,5. Per tant si l’IPC de 
Catalunya és el 3,9 menys el 0,5 queda el 3,4 que en principi és el que s’apugen la 
majoria de taxes i ordenances. Hi ha alguna petita excepció com sempre que és el que 
intentarem comentar una mica i si voleu preguntar intentaríem contestar. 
 
En el cas de l’ordenança fiscal núm. 1 que és l’impost sobre béns immobles el tipus de 
gravamen és del 0.89, no es modifica respecte l’any 2011, però el que tampoc hi ha és 
la bonificació extraordinària que l’any passat hi havia per la gent que tingués domiciliat 
l’impost es bonificava el 5%. Aquest any aquest descompte ja no hi és, per tant seria el 
0,89 com l’any passat. 
 
L’ordenança fiscal núm.2 de l’Impost sobre Activitats Econòmiques tampoc es modifica 
perquè es continua cobrant com a any de referència el 2009.  
 
L’ordenança fiscal núm.3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica està bastant al 
màxim i l’augment en lloc de ser del 3,4% és de 0,6%.  
 
L’ordenança fiscal núm.4 que és l’increment del valor del terreny de naturalesa urbana, 
també estem en la quantitat oficial i tampoc ho apujem. 
 
L’ordenança fiscal núm.5 l’ICIO es mantenen les bonificacions fiscals que hi ha 
aprovades i el gravamen que és del 3.45% es passa al 3.55% i per tant s’arrodoneix 
amb aquests 0,10 punts i l’augment seria del 2,9%. 
 
L’ordenança fiscal núm.7 que és l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general que seguint 
els consells de la Diputació es manté el preu sense tocar-ho. 
 
Els altres en principi augmenten el 3,4%, tal com hem dit i aniríem a parar a 
l’ordenança fiscal núm.13 que es per parades, barraques, casetes de venda, etc. que 
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com que és la que afectaria a les parades del mercat i ens sembla que un dels 
interessos del poble és que com més parades hi hagi millor, i ara amb la carretera 
intentar-ho millorar i tal. Ens ha semblat oportú de no apujar-ho. 
 
L’ordenança fiscal núm.16, que són els certificats d’empadronament es mantenen a 3€ 
i la resta s’incrementa amb el 3,40€. Els certificats d’empadronament com que és una 
quantitat rodona i com que havíem estat anys que no es cobrava, sembla que ara és 
millor no tornar-ho apujar i es manté amb els 3 euros. 
 
L’ordenança fiscal núm.24 que seria el servei d’escola bressol, aquí si que s’ha apujat 
significativament més, però com ja sabeu les escoles bressol de tot Catalunya s’han 
rebaixat moltíssim les subvencions i per tant les escoles ho han apujat moltíssim. En el 
cas concret de Prats, l’altre escola bressol que ja ho ha apujat ho  ha fet un 100%, 
s’han doblat els preus i nosaltres el que hem fet és apujar-ho aproximadament un 
20%. Hi ha els casos en que el preu normal que per l’altra escola eren 100€ i la nostra 
125€, ara ho han passat a 200€ i nosaltres a 145€. El nostre era un 25% més alt que 
el seu i ara passa a ser molt més barat. Tot i així reconeixem que l’increment és 
aproximadament un 20%. 
 
L’ordenança fiscal núm.27 Taxa pel servei de clavegueram, no s’augmenta perquè va 
proporcional a l’IBI i aquest ja s’augmenta, per tant, no es toca. 
 
L’ordenança fiscal núm. 31 es per ensenyaments especials, en aquest cas és l’escola 
de música. Aquí estem una mica en el mateix cas, és un dels serveis que té un dèficit 
més elevat, tot i que pensem que és un servei molt important per la població i 
evidentment el mantenim. Si que s’han rebaixat les aportacions de la Generalitat, hi ha 
llocs que ho han apujat moltíssim i nosaltres ens hem limitat augmentar-ho el 10%, 
entre el 3 i pico aprovat l’útlima vegada, s’amplia l’augment fins arribar al 10%. Hi 
hagut altres mesures d’acord amb la direcció i els mestres per intentar que les classes 
siguin més conjuntes i no individuals. S’ha intentat reduir els sous d’alguna manera, 
s’ha intentat que enlloc de fer tants viatges els mestres es puguin estalviar viatges. 
S’han fet una sèrie d’intents que hem de veure al final de curs quin resultat hi ha 
perquè el dèficit s’hauria de reduir substancialment.  
 
L’ordenança fiscal núm. 51 que és la tinença de gossos, que s’augmentarien els 
perillosos amb 2€ i es mantindria el preu del registre. 
 
Ja dic la idea ha sigut augmentar l’IPC de Catalunya menys el 0,5% i amb aquests 
casos concrets ja hem comentat una mica el que s’ha fet. 
 
Intervé el regidor Isaac Peraire dient: Ja que parlem que generalment la taxa 
s’augmenta amb l’IPC, sigui el català, l’espanyol o l’híbrid que hem fet aquí. Una 
pregunta que feríem és en quines coses repercuteix l’IPC a l’Ajuntament, en el 
transcurs normal de l’activitat econòmica. 
 
Respon l’Alcalde dient: Hi ha moltes coses que indirectament es relacionen amb l’IPC. 
Totes les despeses que tenim tant personalment tots nosaltres o les despeses que té 
l’Ajuntament, normalment es relacionen amb l’IPC. L’IPC té una característica com que 
és el que augmenta la vida, vol dir que si tu augmentes una cosa com l’IPC no ho has 
mogut, el valor és exactament el mateix que l’any anterior. En el cas aquest si 
nosaltres augmentem l’IPC menys el 0,50 doncs vol dir que els impostos i les taxes de 
l’ajuntament de Prats de l’any que ve seran per la població, una mica més barates que 
aquest any. 
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Continua el regidor Isaac Peraire dient: Però hi ha una variable que no contemplem en 
el teu anàlisi, d’acord que l’IPC puja, però una cosa que habitualment passava, però 
que ara no passa és que el poder adquisitiu de les persones no puja igual que l’IPC, i 
això és l’element clau per pensar que les taxes no han de pujar el que ha fet l’IPC, ni 
tan sols amb el menys 0,5, perquè el poder adquisitiu, com sabràs, no ha pujat, ni 
pujarà aquest any següent el 3,4%. Per això nosaltres creiem que l’argument 
d’augmentar-ho segons l’IPC és pobre, sobretot en aquest moment que el poder 
adquisitiu de les persones amb l’IPC. 
 
Intervé l’Alcalde dient: Aquesta teva argumentació seria encontra dels empresaris o qui 
sigui que no augmenta els sous el que ha de pujar, però no encontra de l’Ajuntament. 
 
Continua el regidor Isaac Peraire dient: Però si en un moment de crisi generalitzada 
poques eines té l’Ajuntament per poder contribuir al benestar dels ciutadans, una és 
això de les taxes. Per això demanem, i no envà, sempre i reiteradament i ho tornarem 
a fer mentre tinguem la legitimitat per fer-ho, un grup de treball que justifiqui els 
augments o disminucions de cada taxa. Perquè nosaltres en la petició de treball que 
fem de les taxes no diem que s’hagin de reduir totes les taxes, el que volem és una 
justificació clara de totes i cadascuna de les taxes, perquè n’hi ha moltes que afecten 
en el desenvolupament econòmic de les empreses, les botigues, de les persones, etc. 
N’hi ha alguna de concreta que justifica encara més la demanda que nosaltres fèiem, 
que és estudiar a fons cadascuna de les taxes, fins i tot sense la nostra participació, si 
així ho crieu convenient. Però per exemple, l’ICIO és molt car, sobretot en els 
moments que estem i per tant, nosaltres no votarem a favor de les taxes, sobretot 
perquè l’argumentació ens sembla molt fluixa, a part de perquè no s’ha atès la petició 
nostra de l’estudi d’això. 
 
Finalitza l’alcalde dient: L’argumentació he intentat fer-la, si no me’n he sortit ho 
lamento. 
 
 
 
L’Alcaldia-Presidència presenta l’assumpte urgent referent l’APROVACIÓ 
MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ, no inclòs a l’ordre del dia per a 
sotmetre’l a coneixement de l’Ajuntament en Ple a l’empara de l’art. 91.4 del 
Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals. La declaració 
d’urgència de l’assumpte en qüestió s’acorda per unanimitat dels presents. 
 
 
- APROVACIÓ MEMBRES MESA DE CONTRACTACIÓ 

 

Vist que en data 26 de setembre de 2012 el Ple de la Corporació va aprovar el 
projecte de licitació de l'obra consistent en l’urbanització del polígon d’actuació 
urbanística “UA7” i les obres complementàries de necessària execució a l’àmbit 
del “PP2” i el corresponent plec de clàusules administratives.  

 

Vista la clàusula onzena del plec que estableix que l’òrgan de contractació ha 
de nomenar la mesa de contractació formada per un president, un secretari i 
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almenys quatre vocals d’acord amb l’article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 
de maig. 

 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents adopta els següents 
 

ACORDS: 

 
Primer.-  Aprovar la mesa de contractació de l’obra consistent en l’urbanització 
del polígon d’actuació urbanística “UA7” i les obres complementàries de 
necessària execució a l’àmbit del “PP2”, amb els següents membres:  
Membres amb veu i vot: 
 

—  Alcalde, o amb qui delegui, que actuarà com a president de la mesa. 
— Regidor d’urbanisme o amb qui delegui, vocal. 
— Arquitecte municipal o amb qui delegui, vocal. 
— Secretària – interventora de la corporació, o amb qui delegi, vocal  
— Tècnic/a de l’ajuntament, vocal. 
 

Membres amb veu i sense vot: 
— Funcionària municipal, que actuarà com a secretari de la mesa. 
— Un membre de la comissió de veïns de l’UA7. 

 
Segon.-  Comunicar l’acord del Ple als membres que formaran part de la mesa 
de contractació.  
 
Prèviament a l’adopció dels acords intervé l’Alcalde dient: Se’ns ha presentat l’oportunitat 
d’afegir-hi un punt, perquè semblava que la constitució de la mesa de contractació, 
concretament de l’UA7, era una cosa que es podia fer per decret, però resulta que no 
perquè qui contracta és el Ple, doncs la mesa l’ha de constituir el Ple i per això s’ha 
incorporat amb caràcter d’urgència per avançar-ho com més aviat millor. 
 
Aquests membres, més o menys venen determinats pel reglament, l’afegitó d’un membre 
de la comissió de veïns és un acord que com ja havíem comentat es va quedar amb ells 
que interessava que hi fossin, tot i que el reglament no permet que tinguin vot. 
 
 
Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària accidental, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico. 
 
 
Vist i plau      Secretària Accidental, 
L’alcalde  


