AJUNTAMENT
DE CASTELLOLÍ

NÚM 07/16
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT
DATA 20 D’OCTUBRE DE 2016

CELEBRAT EN

A les 20:05 hores del dia 20 d’octubre de 2016, es reuneixen al Saló de Sessions de la
Casa Consistorial de l’Ajuntament les persones següents:
Càrrec

Nom

Candidatura o partit

Alcalde
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués

PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
PUC
CIU

Una vegada comprovat que hi ha el quòrum necessari, l’Alcalde obre la sessió segons el
següent
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
2.Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Castellolí al conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de municipis de
Catalunya, en relació amb les actuacions dels seus serveis bàsics d’atenció social.
3.- Aprovar la modificació d’estatuts de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena
4.- Aprovació, si s‘escau, de la modificació de crèdit 1/2016.
5.- Donar compte de Decrets de l’alcaldia
6.- Ratificar decret de l’alcaldia núm. 97 de data 28 de juliol de 2016
7.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals exercici 2017
8.- Precs i preguntes
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna lectura i es demana per part del Sr. Alcalde President si hi ha cap al·legació a
l’acta de la sessió de data 14 de juliol de 2016, d’acord amb el que estableix l’art.
110.3 de la Llei municipal i de règim local, no es presenta cap i les actes queden
aprovades per unanimitat.
SEGON.- APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ AL CONVENI
MARC D’ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA, EN
RELACIÓ AMB LES ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ
SOCIAL.
Ates la Resolució EMC/1848/2016, de 19 de juliol, per la qual es va acordar donar
publicitat al Conveni marc d’adhesió, col·laboració i cooperació entre el Departament de
Treball, Afers socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya, en relació amb les actuacions dels seus Serveis
Bàsics d’Atenció Social destinades a la cancel·lació de deutes per subministraments
bàsics d’aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa
energètica.
Atès que la clàusula tercera, assenyala “Sol·licitud d'adhesió 1. Els ens locals de
Catalunya, que conforme les clàusules anteriors disposin de Serveis bàsics d'Atenció
Social, poden demanar adherir-se en aquest conveni, mitjançant la signatura i
presentació de la sol·licitud d'adhesió, que s'adjunten com Annexos 1 o 2.
2. El Consell Comarcal efectuarà la sol·licitud per a tots els municipis inclosos en les
seves àrees bàsiques de serveis socials. El Consell Comarcal adjuntarà la relació de
municipis que han efectuat la sol·licitud, en document adjunt.”
Atès la voluntat d’aquesta corporació de adherir-se al Conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya,
en relació amb les actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a la
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castelloli al Conveni marc d’adhesió,
col·laboració i cooperació entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya,
en relació amb les actuacions dels seus Serveis Bàsics d’Atenció Social destinades a la
cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d’aigua, llum i gas de persones
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.
Segon.- Comunicar l’adhesió al Consell Comarcal de l’Anoia.

TERCER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE
LA CONCA D’ÒDENA
La Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, en sessió de
data 27 de gener de 2016 va aprovar la següent proposta d’acord:
“La Junta General de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena en sessió de 25 de
setembre de 2001 va acordar aprovar la proposta de modificació de l’article 13 dels Estatuts tot
donant-li la redacció següent:
Article 13. Junta General.
1. Els membres de la Junta General són nomenats pel Ple de cada Ajuntament.
2. El mandat dins la Junta General coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres
electes dels seus respectius Ajuntaments. Quan cessin en el càrrec municipal que legitima la
seva representació cessaran com a membres de la Junta i restaran en funcions fins a la
presa de possessió del seu successor.
3. També es perd la condició de membre per mort, renúncia, incapacitat o pèrdua de la
condició d’alcalde o regidor i per cessament i nomenament d’un altre membre pel Ple de
cada Ajuntament”
Amb data 4.12.2001 la mateixa Junta General va acordar deixar sense efecte l’apartat o) de
l’article 18 dels esmentats Estatuts que diu “ o) les funcions no atribuïdes expressament a altres
òrgans de la Mancomunitat i amb data 5.3.2002 va aprovar la modificació de l’article 3.1 afegint
un paràgraf que digui: “Recollida d’animals domèstics de companyia” i a la sessió d’11 de juny
de 2002 es va afegir un nou paràgraf relatiu a “turisme”
Cap d’aquestes modificacions se van portar a terme mitjançant el procediment de modificació
d’Estatuts.
No obstant això, es considera adient procedir en aquest moments a una revisió dels Estatuts de
la Mancomunitat als efectes de actualitzar el seu contingut de conformitat amb el procediment
establert.
A aquests efectes, L’article 44.3 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL) estableix que el procediment d’aprovació dels Estatuts de les mancomunitats
es determinarà per la legislació de les Comunitats Autònomes i s’ajustarà, en tot cas, a les
regles que fixa el mateix apartat tercer. A l’apartar quart del mateix article 44 s’estableix que es
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seguirà un procediment similar per la modificació o supressió de mancomunitats i el 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 momes contempla la modificació en el seu article 120.3 pel que fa a
l’exigència d’informe de la Generalitat de Catalunya i el Decret 244/ 2007, de 6 de novembre, fa
referència nomé a l’article 50 pel que fa a que la modificació s’ha d’inscriure al Registre d’Ens
Locals i publicar al DOGC i BOE. L’article 35.2 del Reial Decret 1690/ 1096, d’11 de juliol pel
qual s’aprova el Reglament de Població i Demarcació dels Ens Locals aprovat per Reial Decret
1690/ 1986, d’11 de juliol estableix per la seva banda la mateixa redacció que l’article 44.3
LBRL
L’article 35 dels Estatuts de la Mancomunitat estableix el procediment de constitució de la
Mancomunitat tot establint l’article 36 que la modificació d’Estatuts es farà d’acord al mateix
procediment previst per a la seva elaboració i aprovació, previ acord de la Junta General de la
Mancomunitat adoptat per majoria absoluta, majoria absoluta que també exigeix l’article 25.3
dels mateixos Estatuts. En la seva conseqüència, tot tenint en compte l’anterior normativa, el
procediment a seguir per la modificació seria el següent:
a) Acord Junta General adoptat per majoria absoluta.
b) Acord inicial per promoure la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, adoptat
per majoria simple del Ple de cadascun els municipis de la Mancomunitat que inclou
nomenament representant de l’Ajuntament a la Comissió següent.
c) Redacció del projecte de modificació d’estatuts per una comissió integrada per un
membre de cadascun dels municipis.
d) Aprovació del Projecte d’estatuts per una assemblea integrada per tots els membres
corporatius dels municipis mancomunats.
e) Una vegada aprovat el projecte d’estatuts, s’ha de trametre a la Diputació Provincial
perquè, en el termini de trenta dies, emeti l’informe corresponent.
f) Simultàniament i en el mateix termini, el projecte d’estatuts se sotmetrà a informació
pública, mitjançant anunci en el DOGC i en el taulell d’edictes dels ajuntaments
corresponents, als efectes de presentació d’observacions i suggeriments.
g) L’Assemblea a que fa referència l’apartat d) , un cop resoltes, en el seu cas, les
al·legacions formulades ha d’aprovar definitivament, si escau, el projecte d’estatuts,
per majoria simple dels assistents
h) Complerts els tràmits anteriors, i abans que els plens dels ajuntaments aprovin els
estatuts, s’ha de trametre el projecte definitiu al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, perquè, en el termini d’un
mes formuli les observacions de legalitat, els suggeriments i les propostes que
consideri convenients, una vegada escoltat el Consell Comarcal.
i) Transcorregut el termini anterior, la modificació dels Estatuts han de ser aprovats
per acord del Ple de tots els ajuntaments que la constitueixin, amb el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres.
j) Una vegada aprovats els Estatuts pel Ple dels Ajuntaments, la Mancomunitat ha de
trametre una còpia de la modificació al Departament de Governació i relacions
Institucionals.
k) La modificació s’ha d’inscriure en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i
publicar al DOGC i al BOE.
Atès informe favorable del Secretari de la Mancomunitat de data 14 de gener de 2016
Es proposa a la Junta General l’aprovació per majoria absoluta dels següents acords:
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PRIMER.- Aprovar la modificació d’Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’
Òdena de conformitat amb el procediment esmentat més amunt.
SEGON.- Notificar el present acord als Ajuntaments que composen la Mancomunitat a la fi que
prenguin l’acord inicial per promoure la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, adoptat
per majoria simple del Ple de cadascun els municipis de la Mancomunitat que inclou el
nomenament del representant de l’Ajuntament a la Comissió que ha de redactar el Projecte de
modificació dels Estatuts, tot allò de conformitat amb l’article 117 i 118 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
TERCER.- Notificar el present acord als municipis mancomunats.”

Atès que segons consta a l’expedient s’ha donat compliment als apartats b) a h)
esmentats procedeix l’aprovació per acord del Ple de tots els ajuntaments constitueixin
la mancomunitat , amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres.
Atès que els Estatuts de la Mancomunitat tenen naturalesa reglamentària per la qual
cosa per la seva entrada en vigor es d’aplicació l’article 66 del Decret 179/1995 de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.
Atès l’informe favorable del Secretari de l’Ajuntament
El Ple de la Corporació per majoria absoluta acorda:
PRIMER.Aprovar
la
modificació
dels
articles
1,3,4,6,7,13,16,18,20,25,27,29,31,35,36,38,39,40 i títols secció primera i segona del
capítol VIII dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena
segons redacció que consta a l’expedient.
SEGON.- Trametre el text íntegre de la modificació dels Estatus i l’acord de la seva
aprovació a l’Administració General de l’Estat i Generalitat de Catalunya i publicar la
modificació dels Estatuts mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament.
Alhora s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència al
Butlletí Oficial de la Província en què s’hagin publicat les modificacions
Aquests efectes, es faculta al President de la Mancomunitat per a la publicació conjunta
del edictes de tots els Ajuntaments previstos per la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya esmentats.
TERCER.- Les modificacions aprovades entraran en vigor una vegada publicades
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de
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quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local

QUART.- Facultar al President de la Mancomunitat per tal que, una vegada aprovats
els Estatuts pel Ple dels Ajuntaments, trametre una còpia de la modificació al
Departament de Governació i relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i
per inscriure la modificació en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya i
publicar-la al DOGC i al BOE així com, tan àmpliament com sigui possible en dret, per
la realització de quantes actuacions siguin necessàries en execució dels presents
acords,
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena.
QUART- APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2016.
Atès el present expedient i vist l'informe emès per la Secretària-Interventora, el Ple per
unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016 en la
següent forma:
Per fer front a les despeses cal augmentar i/o crear les partides següents amb la
quantitat que s’expressa:
Programa
929
165

Econòmic
46600
60901

165

60902

161

62300

161

62301

172X

22101

337
338

22617
62500

342

21203

342

60900

Descripció
QUOTA AMI
IL.LUMINACIÓ
ESGLÉSIA VELLA
SOTERRAMENT
CABLEJAT ELECTRIC
INSTAL.LACIO
TELECONTROL
XARXA FASE 1
CONDICIONAMENT
DIPOSIT CAN
PARERA
SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
JOVENTUT
ADQUISICIO
MOBILIARI
MANTENIMENT
PISICINA
MUNICIPAL
PISTA PADEL

Inicial
0
20000

Augment
75
20000

12000

3315,39

15315,39

0

212,66

212,66

0

23580

23580

0

8960

8960

7200
9350

1035
175

8235
9525

4442

7942

6684,61

24684,61

3500

18000

Definitiu
75
40000
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920

16200

920

63600

920

64100

FORMACIO I
PERFECCIONAMENT
DEL PERSONAL
EQUIPS I
PROCESSOS
D’INFORMACIÓ
APLICACIONS
INFORMATIQUES

TOTAL

1000

2700

3700

6400

840,95

7240,95

2695

1016,40

3711,40

80145

73037,01
153182153182,01

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Aplica
ció
11500
29000
46100

75009
75010

76100

76103

76108

TOTAL

Descripció
VEHICLES
IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS
DIPUTACIO –
SUBVENCIONS
VARIES
SUBVENCIO
GENERALITAT ACA
SUBVENCIO
GENERALITAT
JOVENTUT
SUBVENCIO
DIPUTACIO
DIGITALITZACIÓ
SUBV. DIPUTACIO
IL.LUMINACIO
CAMI ESGLESIA
SUBV.
CONDICIONAMENT
DIPOSIT CAN
PARERA

Inicial

Augment

Definitiu

Descripció

38000
23800

2658
11175,56

40658
34975,56

26200

4442

30642

0

9146,45

9146,45

0

1035

1035

SUBV. GENERALITAT
JOVENTUT

0

1000

1000

SUBV. DIPUTACIO
DIGITALITZACIO

20000

20000

40000

SUBV. IL.LUMINACIO CAMI
ESGLESIA

23580

SUBV. DIPUTACIO
CONDICIONAMENT
DIPOSIT CAN PARERA

0

108000

23580

73037,01

MAJOR INGRES IVTM
MAJOR INGRES ICIO
SUBV. DIPUTACIO
MANTENIMENT PISCINA
MPAL.
SUBV. GENERALITAT ACA

181037,01

SEGON.- Que el present expedient de modificació de crèdit haurà d’exposar-se al públic
durant un termini de 15 dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al B.O. de la Província i
Tauló d’edictes d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el previst a l'Art. 169 de la Llei
2/2004 de 5 de març, que aprova el text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, restant
aprovat definitivament el present expedient si en el termini d’exposició pública no es
presenta cap reclamació.
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CINQUÈ.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia – Presidència es dona compte del següents decrets:
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret
Decret

núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.
núm.

084 de data 8 de juliol de 2016
085 de data 12 de juliol de 2016
086 de data 12 de juliol de 2016
087 de data 14 de juliol de 2016
088 de data 14 de juliol de 2016
089 de data 14 de juliol de 2016
090 de data 15 de juliol de 2016
090b de data 15 de juliol de 2016
091 de data 19 de juliol de 2016
092 de data 21 de juliol de 2016
093 de data 27 de juliol de 2016
094 de data 27 de juliol de 2016
095 de data 27 de juliol de 2016
096 de data 27 de juliol de 2016
098 de data 28 de juliol de 2016
099 de data 11 d’agost de 2016
100 de data 22 d’agost de 2016
101 de data 6 de setembre de 2016
102 de data 9 de setembre de 2016
103 de data 14 de setembre de 2016
104 de data 15 de setembre de 2016
105 de data 15 de setembre de 2016
106 de data 20 de setembre de 2016
107 de data 20 de setembre de 2016
108 de data 21 de setembre de 2016
109 de data 21 de setembre de 2016
110 de data 22 de setembre de 2016
111 de data 27 de setembre de 2016
112 de data 26 de setembre de 2016
113 de data 28 de setembre de 2016
114 de data 28 de setembre de 2016
115 de data 30 de setembre de 2016
116 de data 4 d’octubre de 2016
117 de data 4 d’octubre de 2016
118 de data 4 d’octubre de 2016

SISÈ.- RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 97 DE DATA 28 DE JULIOL
Decret de l’alcaldia núm. 97de data 28 de juliol de 2016
Vista la necessitat i la urgència de donar conformitat per part d’aquesta Corporació a la
participació en el projecte Reinmet de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
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Vist que la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena ha rebut escrit de la Diputació de
Barcelona, de data 21 de juliol de 2016, referent a l’atorgament de la subvenció, en el marc de
Foment de l’Ocupació a la Indústria Local, del projecte Reinmet amb un pressupost total
de 114.001,02 €, dels quals 81.225,72 € corresponen a la subvenció atorgada i els 32.775,30 €
restants han de ser cofinançats.
Vist que per al desenvolupament d’actuacions en el que estan compromesos, doncs, els
Ajuntaments de la Conca requereix destinar-hi un mínim de recursos;
Vist que, a més, s’optimitzaran els resultats a través de la cooperació intermunicipal i es
reforçaran les Polítiques Actives d’Ocupació a la Conca des d’una visió territorialment integrada;
Vist que de conformitat amb l’article 29.1. i) dels Estatuts de la Mancomunitat l’aportació per a
despeses d’inversió i/o serveis de cadascun dels municipis mancomunats en la forma i quantia
que s’estableixi haurà de ser aprovada pels respectius Plens dels Ajuntaments.
De conformitat amb la proposta de resolució corresponent

RESOLC:
PRIMER.- Donar la conformitat al projecte Reinmet emmarcat en el Foment de l’Ocupació a la
Indústria Local de la Diputació de Barcelona que durà a terme la MANCOMUNITAT
INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.
SEGON.- Aprovar l’aportació de 276,52€ a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca
d’Òdena, que es destinaran al projecte Reinmet.
TERCER.- Facultar al Sr. President de la Mancomunitat per assignar les esmentades quantitats
en les formes de gestió que consideri més adients, sense perjudici de les competències que
puguin correspondre a la Junta General.
QUART.- Notificar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en la primera sessió que celebri el Ple d’aquest
Ajuntament.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor

Vots en contra

abstencions

Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé
F. Xavier Brugués Brugués
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SETÈ.- APROVACIÓ PROVISIONAL
FISCALS EXERCICI 2017

DE

LA

MODIFICACIÓ

D’ORDENANCES

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, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
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ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici
2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm.1: Impost sobre bens immobles
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses
d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal.
Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir del període impositiu
següent al que es realitzi la sol·licitud.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següent bens:
a) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonificació del 50 per
cent en la quota íntegra del mateix, sempre que l'immoble de què es tracti constitueixi
l'habitatge
habitual
de
la
família.
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró
municipal
d’habitants.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent
documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
- Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de
família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
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Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les
respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a
l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al
municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una
vegada, es veuran lliurats d’aportar novament el títol en els anys posteriors al venciment
d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la
quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la
seva condició de titular de família nombrosa.
Article 6 .- Base Imposable i base liquidable
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació
dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció
cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta competència legalment.
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,73 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,67 per cent
quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,67
per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà de la
documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués cessat en el
dret que va originar l'esmentada titularitat.
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica
Es modifica l’art. 5è Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a)S’estableix una bonificació del 100% per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat
superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es
prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el
corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
b) S’estableix la següent bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que
les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.
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Vehicles elèctrics: 100%; vehicles Híbrids: 50%
Per a gaudir d’aquesta bonificació caldrà presentar la Fitxa Tècnica del Vehicle.
Art. 6è.- Quota tributària.
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran
per l’aplicació del coeficient del 1,7 Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en
aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles

EUR

A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals

21,45

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

57,94

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

122,30

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

152,34

De 20 cavalls fiscals en endavant

190,40

B) Autobusos
De menys de 21 places

141,61

De 21 a 50 places

201,69

De més de 50 places

252,11

C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

71,88

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

141,61

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil

201,69

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

252,11

D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals

30,04
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De 16 a 25 cavalls fiscals

47,21

De més de 25 cavalls fiscals

141,61

E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega
útil

30,04

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

47,21

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

141,61

F) Altres vehicles
Ciclomotors

7,51

Motocicletes fins a 125 cc

7,51

Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

12,87

Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

25,76

Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

51,49

Motocicletes de més de 1.000 cc

102,99

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex
V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles
s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Article 9.- Padrons.
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les
quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada any i que
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província i per altres
mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas el període de
pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
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Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de
domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de
domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per serveis especials
Es modifica l’art. 5è.- Quota tributaria. S’afegeix el següent:
Quotes abonaments anuals socis pista de Pàdel:
Abonament Individual majors de 16 anys: 200,00€; empadronats : 80,00€
Abonament familiar (amb menors de 16 anys) : 300,00€; empadronats: 140,00€
Hora individual : 10,00€; empadronats 6,00€
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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.

Es procedeix a la votació amb el següent resultat:
Vots a favor
Joan Serra Muset
Sergi Vila Martínez
Samuel Cervera Camps
Teresa Guixà Seuba
Carla Peña Pelegrí
Joaquim Folqué Solé

Vots en contra

abstencions
F. Xavier Brugués Brugués

VUITÈ.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Xavier Brugués pregunta com es troben els lesionats del fet ocorregut el dia de la
festa jove del municipi i si està previst fer una nova edició d’aquesta festa, tenint en
compte que l’opinió generalitza es que potser no s’ha de fer, per soroll, brutícia, etc.
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L’Alcalde li respon que no te notícies recents. En relació a noves edicions de la festa,
manifesta que l’equip de govern està reflexionant que fer i que de moment no ha pres
cap decisió.
El Sr. Xavier Brugués pregunta quantes matriculacions han hagut a llar d’infants i si
s’està estudiant la possibilitat d’incloure la llar en la prova pilot d’acollir la llar a
l’escola.
La Sra. Carla Peña respon que les matrícules son semblants a l’any anterior, entre 13 i
15 alumnes. En relació a la prova pilot manifesta que s’han mantingut reunions i s’està
estudiant el tema, que es vol mantenir el servei i trobar la solució més viable.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si encara s’estan comprant cubes d’aigua i si hi ha
alguna subvenció per finançar aquesta despesa.
L’Alcalde respon que fa una setmana que no es compra aigua i manifesta que s’han
demanat totes les subvencions possibles i que no s’aplicarà una quota extra als veïns.
El Sr. Xavier Brugués pregunta si hi ha novetats en relació al catàleg de camins i la
problemàtica del tancament d’aquests.
El Sr. Alcalde manifesta que ja s’està redactant el catàleg, que la llei no es gens clara
alhora de definir la titularitat pública dels camins i que un cop es recullin al catàleg es
podrà fer alguna actuació.
El Sr. Xavier Brugués es reitera en la petició feta de solucionar el canvi de sentit de Can
Llucià i manifesta que te constància que està treballant en el tema del carril per
vehicles lents.
El Sr. Alcalde manifesta en relació al canvi de sentit s’ha d’insistir, que ha tornat a
demanar-ho al Diputat. En relació al vial de vehicles lents informa que Foment va
marcar el límits de la seva propietat i han constatat que hi ha trams del futur vial que
passarien per propietat privades. Està a l’espera de rebre el plànol i la documentació.
El Sr. Xavier Brugués pregunta la previsió per fer alguna actuació al castell.
L’Alcalde respon que s’està redactant el projecte i que la part finançada amb ajut de
Diputació es podrà realitzar abans del primer trimestre de 2017.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint hores i cinquanta minuts del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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