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L’ACTA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUIXOLS
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

00014 /2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
2 de novembre de 2012
de les 10:30 a les 12:15
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents:
JOAN ALFONS ALBO ALBERTI
PILAR GIRO ROMAN
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MAGDALENA LUPIAÑEZ SOLER
PAU CASALS CAUS
FRANCISCO CARDENAS TOSCANO
JOAQUIM CLARA ESTAÑOL
DOLORS LIGERO RUIZ
PERE ALBO MARLES
JOAN VICENTE RUFI
JULIA VENDRELL AMATE
VERONICA LAHOYA RODRIGUEZ
JUAN JOSE GARCIA CAÑADAS
FINA COSP IGLESIAS
LAURA AIGUAVIVA CARRERAS
REMEI MARTIN CAÑADAS
JOSEP SABALLS BALMAÑA
JORDI VILA VILA
JESUS FERNANDEZ BORT
Hi assisteixen també:
CARLES ROS ARPA
PILAR LÓPEZ LONGO

Han excusat la seva assistència:
CARLES MOTAS LOPEZ
DAVID OLIVERAS SALA
Ordre del dia:
1.- APROVAVIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS, REGLAMENTACIÓ
DE PREUS PÚBLICS I ORDENANCES DE TARIFES DELS SERVEIS i
DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES PER A
L'EXERCICI 2013
Desenvolupament de la sessió :
1.- APROVAVIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS, REGLAMENTACIÓ DE
PREUS PÚBLICS I ORDENANCES DE TARIFES DELS SERVEIS I DE
L'ESTACIONAMENT CONTROLAT DE VEHICLES PER A L'EXERCICI 2013
Josep Saballs: La convocatoria del Ple extraordinari i urgent ens va arribar el dimecres a
les 2.30h, com a tal no complim els dos dies habils que hi pot haver entre la la
convocatoria i la celebracio del Ple, la convocatòria porta com a encapcelament
“extraordinària i urgent”, les sesions d’aquesta mena en l’article 32, del ROM, per ser
valida es necesita que el Ple ratifiqui com a primer punt de l’ordre del dia la celebració
d’urgència. Aquí noms hi ha un punt, no hi és el primer punt que seria la urgència, i
com que hi ha un sol punt, i és un Ple urgent, i no hi poden haver urgències, per tant, no
es pot aprovar la urgència de la ratificació del Ple urgent. Tampoc s’ha respectat el
termini de 48 hores. Demano que es facin les coses correctament. Estic a l’espera de la
resposta del Sr Secretari. Legalment el Ple esta mal convocat, i els acords que aquí es
prenguin poden ser nuls de ple dret. Demanem que es rectifiqui la convocatoria, o que
s’aplaci per dilluns, en segona convocatòria. No acceptarem que s’afegeixi un punt
sobre convocar el ple extraordinari i urgent, tal i com es va fer anteriorment l’any
anterior.
Joan Alfons Albó: Ens sorprén que posi impediments ja que es va proposar la celebració
del Ple en la darrera comissió informativa vam proposar que el Ple s’aceptés uns quants
dies abans, vostes van proposar que es fès dimecres, dos dies abans.
Carles Ros i Arpa: El que diu la Llei municipal de Catalunya, el text refòs i la norma de
rang superior, l’article 98d, on diu que s’ha de convocar el Ple com a mínim amb 48
hores d’antelació, llevat de les sessions extraordinaries i urgents, i ha de ser ratificada
pel Ple. El Ple ha de ratificar la urgència, que és el que fem sempre, amb tots els
mandats en els ultims 12 anys. El Ple ha de ratificar la urgència de la sessió, que és el
que diu la llei, i s’ha de fer ara, abans d’entrar en el punt de l’ordre del dia. Per tant, crec
que el Ple esta ben convocat, sempre i quan ara s’ha de ratificar la urgencia de la sessió,
ja que les ordenances fiscals tenen un tràmit d’informacio pública de 30 dies hàbils, i
després, en el cas que hi hagi al.legacions l’acord d’aprovacio definitiva es pogui
prendre, i estigui publicat abans del dia 31 de desembre al butlletí de la província.
Aquesta és la raó que justifica la urgència d’aquest ple. El requisit que marca la llei és
que abans d’entrar en els punts de l’ordre del dia es ratifiqui aquesta urgència. El que
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vostè ens comenta té una lògica complicada que mai s’ha fet servir en aquest
ajuntament, ni en els altres ajuntaments. Segur que el Sr Motas va convocar Plens
extraordinaris i urgents, i no s’ha posat mai aquest punt, és un formalisme que mai s’ha
posat en els plens urgents.
Josep Saballs: L’únic que diem és que es facin les coses bé, que hi hagi un punt a
l’ordre del dia que ratifiqui aquesta urgencia, no em val que es faci de paraula. Demano
que en les properes convocatòries de plens extraordinàris i urgents es posi com a primer
punt del dia la ratificació de la urgència.

8c3b4961-3b24-4f53-aabb-c8e31b39e733

Carles Ros: Em sembla bé que si l’Alcalde, que és qui ha de convocar el ple, a partir
d’ara, en els plens urgents es posi un punt separat i independent, doncs que es faci.
Joan Alfons Albó: Ha quedat clar que sempre s’ha fet així, per tant, no he fet la feina
mal feta. Comentar que el tema del temps vostès son els primers que la refusen, ja que
proposen abançar el Ple pel dimecres, i la meva conclussió es que vostès volien fet pont.
El que si farem és l’aprovació de la seva urgència.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
L’Alcalde dona la paraula a la regidora d’hisenda per a l’exposició de la proposta.
Dolors Ligero: Aquest any una vegada mes, al valorar les actuacions de les taxes
municipals s’ha tingut en compte el context econòmic que estem atravessant i la dificil
situació que estan patint molts ciutadans del nostre municipal. A la ja malmesa situació
del finançament municipal, s’ha afegit enguany un augment mitja del IPC del 3’9% a
Catalunya i l’augment de 3 punts del IVA que s’aplica, exceptuant els costos de
personal gairebé a totes les despeses de l’ Ajuntament. Tot i aquesta pujada, no s’ha
repercutit als ciutadans l’increment total que ha suposat per l’Ajuntament la pujada de
l’IVA a tots els contractes municipals, ja que hi ha molts serveis que no estan subjectes
a una taxa directe però si a l’IVA, per exemple el abalisament de les platges, neteja
viària, l’enllumenat públic o la neteja dels edificis municipals. Així, per assumir
l’increment d’IVA de totes les despeses que no estan subjectes a taxes, al pressupost del
2013 haurem de fer inexorablement un nou exercici de contenció pressupostaria.
Degut a que l’IBI es l’impost que més grava a la població, i que ja l’any passat ens
varem veure obligats a augmentar un 10% addicional, l’equip de govern de Sant Feliu,
enguany no incrementarà l’IBI. Així mateix i amb l’objectiu de reactivar l’economia
local, tampoc s’augmenten l’Impost de la construcció ICIO, l’ocupació de la via pública
amb terrasses, l’Impost d’Activitats Econòmiques i l’Impost sobre l’increment del valor
dels terrenys, tots ells, impostos que incideixen directament en l’activitat empresarial.
S’està estudiant com ajudar a les famílies amb problemes econòmics a causa de la crisi
a pagar l’Impost de Bens Immobles, tal i com es va acordar per unanimitat al Ple del
més d’octubre. La idea del govern local és dotar al pressupost del 2013 d’una partida
per a una nova subvenció que s’afegirà a les que ja existeixen per ajudar a col·lectius

com les famílies nombroses, les famílies monoparentals i la gent gran. S’està treballant
en les bases d’aquesta subvenció que possiblement s’haurà de tramitar a través dels
Serveis Socials i que tindrà en compte paràmetres com els ingressos de les famílies, a
més del fet de tenir els seus membres a l’atur.
En quant a la resta d’impostos i taxes, s’ha tingut en compte si son serveis als quals
s’aplica IVA ó no. En el cas dels serveis que no estan gravats amb IVA, com ara els
Guals i l’Impost de vehicles, la taxa s’incrementa al mateix nivell que l’IPC de
Catalunya, el 3’9%. Els serveis que tenen IVA, com ara la recollida d’escombreries i el
manteniment del clavegueram s’actualitzen en un 3,9% per l’augment del IPC més un
3% de l’augment de l’IVA.
Degut a la retallada de la subvenció per a les Escoles Bressol que passa dels 1.300 € per
nen i any, als 875.-€, i desapareix a partir de setembre 2013, el consistori es veu obligat
a pujar les taxes de l’Escola Bressol un 6,9%. Aquest augment equival només al 25% de
la retallada de la subvenció, el 75% restant, l’assumeix l’Ajuntament, juntament amb
l’augment del IPC. Es dona el cas que quan es varen fixar les taxes pel 2012 es va fer
amb la previsió que la subvenció per les escoles bressol seria de 1.300-€ per nen i any
però finalment s’han rebut només 875 € per nen amb la qual cosa, l’Ajuntament ha
hagut d’assumir també enguany aquesta diferència de 425.-€ menys per nen.
A l’Escola de Música l’equip de govern s’ha vist igualment obligat a aplicar un
augment del 6’9% degut a la retallada a partir del setembre de la subvenció de la
Generalitat per aquest tipus d’escoles. Tot i aquest augment, l’aportació de
l’Ajuntament respecte del cost total de l’escola es del 41,7 %, que equival a
214.882,53 €.
Els darrers mesos s’ha fet una important tasca des dels serveis econòmics municipals
actualitzant el preu de cost real de tots els serveis, constatant així que en la majoria dels
casos, l’usuari del servei només paga una part del seu cost. Així dons, per exemple, en
el cas dels casals, amb un cost total pel 2013 de 161.000.-€ l’aportació dels usuaris es
menys del 50% del cost. Pel que fa a la recollida d’escombreries, els ciutadans paguen
el 83 % del cost del servei i es l’Ajuntament qui aporta la diferència que puja a
582.181 €.
Per altre banda i per tal de facilitar el pagament dels impostos municipals, l’equip de
govern posa en marxa una nova modalitat de pagament que s’anomena “tarifa plana”,
posa a la disposició dels ciutadans la possibilitat de pagar en 11 rebuts els impostos
d’IBI, escombraries, clavegueram, impost de circulació, els guals, els rebuts trimestrals
del mercat municipal i l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses. Aquest
fraccionament no comportarà cap recàrrec i s’haurà de demanar expressament als
serveis de recaptació municipal abans del 18 de desembre. Esperrem que aquesta nova
modalitat de pagament tingui tanta acceptació com la del fraccionament en 3 rebuts que
es va implantar l’any passat i que va ser l’escollida per la gran majoria dels ciutadans.
Jesús Fernández: Li hagués agradat tenir més temps per estudiar-s’ho. Estem en temps
molt difícils per els ciutadans. La puja de l’IBI de l’any passat la va fer el govern
central, i aquest any el mateix govern central ha pujat l’IVA. L’Ajuntament per poder
tenir més ingressos podria intentar que tothom pagui, per exemple amb el tema dels
guals, incrementant l’inspecció. Es un tema de justícia. A les terrasses tampoc tothom
paga l’espai que ocupa. Algun Ajuntament ha pujat les taxes de serveis no essencials,
com el preu de l’aigua de pisos no tancats.
La poca sensibilitat del govern de la Generalitat farà que l’any que ve augmenti encara
més el preu de l’Escola Bressol. Cal explicar als ciutadans perquè el govern ha de pujar
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les taxes, i explicar bé que els preus que paguen cobreixen només una part del cost del
servei. S’abstindrà.
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Joan Alfons Albó : El compliment dels terminis legals per a l’entrada en vigor de les
ordenances no han permès poder tenir més temps. La proposta del rebut de l’aigua és
una opció a considerar. Ara quan diguem “l’Ajuntament paga” és que entre tots
paguem, perquè es redueixen o desapareixen les subvencions de les altres
administracions.
Jordi Vilà: La gestió municipal es limita a repercutir l’increment de costos per
l’increment d’impostos estatals. Per això cal anar cap el canvi de règim. La poca
autonomia local que teníem, ara s’ha acabat. Dit això, el debat s’ha de centrar en la
gestió dels impostos municipals. Lloa la gestió del regidor d’Iniciativa al darrer Ple. Es
notori que molta gent no paga el gual, aquí hi ha un petit marge de finançament.
La gestió de les escombraries és caríssima. A més, estem mal servits, i amb reiterades
amenaces de vaga. La concessionària és una empresa que cotitza a l’IBEX 35. Caldria
una comissió per estudiar el tema, i valorar mesures per reduir el cost del servei, com
que la recollida d’escombraries industrials la poguessin contractar a part els
comerciants. Cal estudiar el nou contracte amb molt de temps.
Sobre les bonificacions, calia un compromís polític que ja s’ha consensuat. Ara hi ha
una dificultat de gestió i intentar reequilibrar els ingressos amb enginy i eficiència.
S’abstindrà.
Joan Alfons Albó : El contracte de la recollida d’escombraries s’ha de millorar. Una de
les opcions que s’estan estudiant és treure de la concessió la gestió de la deixalleria.
Demana als dos regidors que porten el tema que estudin les aportacions que faci el Sr.
Vilà.
Josep Saballs: Si ens cenyim a l’ordre numèric, s’ha aplicat l’IPC de Catalunya. S’ha
agafat l’IPC del 3’9 % del setembre, però també es podria haver agafat el 3’2 % de
l’agost. Hi ha serveis que suporten un IVA del 21%, però d’altres suporten l’IVA reduït.
Si comparem l’Ajuntament amb una empresa, el pitjor que pot fer una empresa quan no
va bé es pujar preus. Ja es va posar de manitest a la sessió de l’Organisme Autònom de
la ràdio, en la qual ja es va incrementar proporcionalment el número de falques.
L’Ajuntament hauria de fer el mateix incrementant serveis. Es cert que el servei
d’escombraries és de per si molt millorable. Li agradarà veure l’any que ve quin
increment s’haurà de fer a les escoles de música i escola bressol si l’aportació de la
Generalitat serà zero.
Si l’equip de govern ha renegociat a la baixa el preu d’alguns serveis, això no té
repercussió amb una baixa dels tributs. On està l’eficiència? S’ha creat una taxa per a
cada instal.lació de telefonia mòbil. Hi ha l’increment del preu de l’anul.lació per no
tenir tiquet de la zona blava. Caldria trobar una sol.lució a l’aparcament, ja que no n’hi
ha prou amb pujar el preu.

Un increment del 6’9 % representa molt per a moltes famílies. Si mirem altres
poblacions properes, La Bisbal s’abarateix l’IBI i l’ICIO. A Palafrugell es congela
l’impost de vehicles i l’ICIO. Sant Coloma de Farners hi ha un descompte de l’IBI. Cal
buscar sol.lucions. A Santa Coloma els grups de l’oposició han pogut participar en
l’elaboració de les taxes. S’haurien de tenir bonificacions per a les empreses que es
vulgun instal.lar a Sant Feliu de Guíxols.
Joan Alfons Albó: L’IPC que s’aplica és el del darrer mes. Si l’Ajuntament fos una
empresa els ciutadans no serien els clients sinó els accionistes.
Dolors Ligero: En resposta al Sr. Fernández, manifesta que s’està treballant des de
serveis econòmics per millorar la gestió dels guals. S’està inspeccionant de fa temps
l’ocupació de les terrasses, i s’està intentant donar facilitats de pagament. El percentatge
d’impagats és el 6%, inferior al de l’empresa privada.
Els tres grups han parlat d’un increment excessiu. Hi ha serveis que no tenen referència
a una taxa, i tot l’increment del servei l’assumeix l’ajuntament. Aquest està assumint el
75% de l’increment. Hi ha prevista una devallada d’ingressos de 500.000 € respecte a
l’any passat. Amb l’increment de 5 o 10 euros de moltes taxes no es podran compensar
aquests 500.000 €. Caldrà continuar estalviant costos.
La Sra. Ligero continua afirmant que a més dels Reals Decrets ja aprovats, el projecte
de llei de reforma de l’administració local preveu que a partir de l’any que ve els
ajuntament estaran obligats a repercutir als ciutadans tot el cost del servei. I
l’Ajuntament haurà d’aplicar aquesta llei. El servei d’escombraries és millorable, però
l’Ajuntament està lligat amb el contracte que es va fer fa quatre anys, amb un regidor de
TSF. Tot i això s’estan estudiant sortides per millorar el servei que es puguin pactar
amb l’empresa. La puja de l’IPC s’ha agafat de setembre a setembre com es va fer l’any
passat. L’IPC de la demarcació de Girona és superior.
Hi ha alguns contractes amb l’IVA reduït, però també hi ha serveis que no tenen taxa,
com el manteniment dels carrers, i aquí l’Ajuntament assumeix tot el cost del servei. A
la telefonia mòbil caldrà legalitzat els 10 o 12 punts existents, i cada companyia haurà
de presentar un pla de desplegament. A la zona blava s’està penalitzant les anul.lacions
de denúncia de qui no paga, i s’està afavorint als ciutadans que compleixen amb les
seves obligacions. El Ple és un bon lloc que donar idees per els tributs municipals, les
bonificacions per serveis socials poden ser per les persones necessitades, però no per les
empreses. Ens hem d’ajustar a la llei.
Joan Alfons Albó: La Generalitat per alumne d’escola bressol ha disminuït 425 € per
any. Als pares s’incrementa 100 € l’any. Els 325 € restants els assumeix l’Ajuntament,
és a dir, tots els ciutadans.
Jesús Fernández: Els 25.000 € que es pot recaptar de més en el major control dels guals,
no és només un tema d’ingrés sinó de justícia. Una terrassa és un negoci i s’ha de
cobrar. Cal informar a la ciutadania que cada servei que rep té un cost. El preu de la
zona blava encara és relativament econòmic, si pugés potser es fomentaria el transport
públic. D’aquí a poc els ciutadans hauran de pagar per aparcar el cotxe al carrer. A al
recollida de residus cal aplicar el principi de qui contamina paga.
Joan Alfons Albó: L’Ajuntament fa temps que incompleix la norma de guals, ja que
hauria de pagar gual també qui té pintada davant de casa seva la línea groga. Ara que no

PLE /VLUQUE

[firma]
AJUNTAMENT
DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

paguen les altres administracions, qui paga són tots els ciutadans, i l’única sol.lució és
ajustar els costos dels serveis. Tenim dues escoles bressol, i no té res a veure els cost
d’una i l’altra. L’estalvi possible de kilowats segons una auditoria lumínica és del 53%.
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Jordi Vilá: La legislació que amenaça els Ajuntaments és “el pacte de la fam”. No val a
canviar el criteri de forma unilateral. Veurem com avança el tema de l’independència.
Si al servei de les escombraries es baixés el cost un 10 %, ja seria un gran estalvi. Ell no
parlarà malament dels seus ex-socis de govern, i se sent corresponsable de l’actual
contracte d’escombraries. Cal preparar el canvi de gestió de les escombraries, és un
sistema basat en que es poden generar escombraries sense límit. Cal un sistema nou,
més eficient i més barat.
Josep Saballs: L’Alcalde quan es va fer el contracte d’escombraries era el Sr. Pere Albó.
Està d’acord que el ciutadà no és client sinó accionista. Però el ciutadà ha de rebre
dividents en espècie, en millors serveis. Aquest any es gastaran més de 100.000 € en
càrrecs de confiança a amics o afins. Cal plantejar que ara el més important és recaptar.
Els pressupostos que s’hauran d’aprovar ja reflectiran la devallada d’ingressos que ha
esmentat la Sra. Ligero.
Pere Albó: Es fa corresponsable de tot el que va fer com a Alcalde, però a l’anterior
govern hi va haver una crisi per culpa de contracte d’escombraries, per tant no es pot fer
responsable d’aquest contracte com d’altres temes. Ell va intentar reconduir un servei
deficient però la reacció va acabar en moció de censura. Continua essent molt injusta la
crítica sobre la contractació d’amics. L’actual govern ha retallat contractes i convenis, i
no se’ls hi acut dir que eren d’amics de l’anterior govern. El problema no són les
persones de confiança sinó les de desconfiança, que només es preocupen de la seva
plaça. Aquestes ordenances són de contenció, i els increments forçats per assumir part
de l’increment.
Jordi Vilà: Està d’acord amb el que ha dit el Sr. Pere Albó, però va aixecar la mà quan
es va votar el contracte d’escombraries. Cal superar el passat.
Dolors Ligero: En resposta al Sr. Jesús Fernández, les empreses paguen la taxa
d’escombraries en funció del seu epígraf. L’increment en la recaptació de guals és
important però insuficient. El contracte d’escombraries acaba el 2016. S’està estudiant
el que fan altres ajuntaments. Està d’acord amb que el ciutadà hauria de tenir més
informació dels costos dels serveis. Cal informar als ciutadans que el que fa pujar la
factura de les escombraries és la brossa de rebuig, i no la recollida selectiva. El control
dels guals es fa amb el personal existent a l’Ajuntament. L’increment de l’escola bressol
en part ve per la decisió de no augmentar les taxes de l’anterior govern.
Josep Saballs: En el govern del 2010 també hi era CiU. A més de l’eficiència en la
recaptació, cal que tothom que tingui entrada de garatge tingui gual de l’Ajuntament.

Alcalde: A més dels partits importen també les persones, i hi ha persones de l’anterior
govern de CiU que estan a TSF. Els amics i afins se’ls tria cadascú. Retreu al Sr. Saballs
la seva capacitat per injuriar les persones. L’immobilisme de l’àrea d’urbanisme de
l’anterior govern ha estat caríssim per la ciutat. TSF és partidari d’invertir més en el
Mundialet, però questionen persones amb un gran curriculum. El resultant del nou
arquitecte d’urbanisme és més que tangible. I els resultats en turisme també els veurà
aviat. Espera algun dia poder canviar el contracte de la neteja que els anteriors
responsables de TSF van deixar blindat.
Es congelen quatre impostos municipals, i via pressupostaria s’incidirà amb l’IBI i amb
els usuaris de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música. Hi ha camí a recórrer en la
reducció del cost dels serveis.
Es sotmet a la votació del Ple la següent proposta:
<<D’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, posa a consideració de la
Comissió Informativa de Règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, per al seu
estudi, la següent proposta d’acord d’establiment i modificació dels tributs locals.
Així mateix es posa a consideració de la mateixa Comissió, l’aprovació de la
Reglamentació de Preus Públics i Ordenances de Tarifes dels Serveis de la Piscina
Municipal i de l’Estacionament controlat de vehicles per l’exercici 2013.
Les propostes d’acord són les següents:
1.- Modificar les següents Ordenances Fiscals d’acord amb la redacció següent:
a.- Ordenança General de Gestió, inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
en els aspectes següents:
- Article 29.- Calendari fiscal. Els que eren del 2 de juliol a l’1 d’octubre passaran a ser
de l’1 de juliol al 30 de setembre.
- Article 66.bis.- Tarifa plana. S’introdueix una nova modalitat de pagament dels tributs
municipals mitjançant quotes mensuals amb la següent regulació:
Article 66.bis- Tarifa plana
Amb la finalitat de facilitar el pagament en període voluntari dels tributs de meritació
periòdica anual i dels trimestrals corresponents al mercat municipal, s‘estableix un
règim especial de pagament que s’anomena de tarifa plana i que es regeix per les
normes següents:
1.- Tributs als quals es pot aplicar:
La tarifa plana s’aplicarà als tributs de meritació periòdica anual i als corresponents al
mercat municipal que són de meritació periòdica trimestral.
Els rebuts hauran de figurar al padró de tributs corresponent a l’exercici anterior al que
s’acullin a la tarifa plana.
No podran ser inclosos tributs liquidats a nom de diferents obligats tributaris.
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L’interessat podrà sol·licitar que s’incloguin també a la seva tarifa plana els imports de
les liquidacions corresponents a les Taxes per la ocupació de terrenys d’ús públic local
amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlogues amb finalitat lucrativa,
liquidades l’exercici anterior.
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2.- Període de pagament:
La tarifa plana comporta que els tributs meritats durant l’exercici, inclosos dins del
mateix, es mantindran en via voluntària durant el període de duració de la tarifa plana,
sempre que es compleixin tots els requisits establerts.
3.- Requisits:
Per poder acollir-se a la tarifa plana hauran de concórrer els següents requisits:
- La sol·licitud només la podrà presentar el titular dels rebuts. En altre cas, caldrà
acreditar la representació i aportar fotocòpia del NIF del titular dels rebuts.
- El sol·licitant (titular dels rebuts) no pot mantenir cap tipus de deute pendent en via
executiva, sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió i
es compleixin els terminis concedits.
- L’import mínim del deute haurà de ser de 300,00€ i les quotes mensuals resultants de
l’aplicació de la tarifa plana no podran ser inferiors a 50,00€.
- Sol·licitar expressament la seva aplicació a l’oficina municipal de recaptació del 2 de
maig al 30 de novembre de l’exercici anterior al qual s’hagi d’aplicar la tarifa plana,
mitjançant el model de sol·licitud que aquest estableixi. A l’exercici 2012, aquest
termini finalitzarà el 18 de desembre.
- Realitzar el pagament de les quotes mensuals mitjançant domiciliació bancària, la qual
es facilitarà en el moment de presentar la sol·licitud. El pagament del tribut s’haurà
d’efectuar abans de l’acabament de l’exercici.
- S’han d’incloure la tarifa plana tots els rebuts dels quals en sigui titular l’interessat,
inclosos als padrons de l’exercici anterior, exceptuant els supòsits en què es produeixi
un canvi de titularitat i s’acrediti documentalment la transmissió.
4.- Tramitació de les sol·licituds: La tramitació de les sol·licituds correspondrà a
l’oficina municipal de recaptació.
5.- Procediment:
El pagament dels tributs acollits a la tarifa plana es realitzarà en un màxim d’onze
quotes mensuals. Les quotes a pagar resultaran de dividir l’import dels tributs liquidats
a l’obligat tributari durant l’exercici immediatament anterior, inclosos dins de la tarifa
plana.
El mes de juliol es procedirà a la regularització de les quotes, un cop aprovats els
padrons anuals, i s’obtindran com a resultat de realitzar els ajustos pertinents en els
termes previstos al punt següent.
6.- Regularització:

Les quotes de regularització es calcularan per la diferència entre els imports dels deutes
liquidats durant l’exercici en curs, corresponents als tributs de cobrament periòdic anual
per als quals l’obligat tributari ha sol·licitat l’aplicació de la tarifa plana, i els imports
satisfets durant les set primeres mensualitats.
En el supòsit que el diferencial resultant de l’operació anterior resultés negatiu, es
procedirà a realitzar d’ofici la devolució al mateix número de compte bancari que
l’interessat va comunicar per tal que se li carreguessin les quotes mensuals, llevat que
en el moment de sol·licitar l’aplicació de la tarifa plana indiqui expressament un número
de compte diferent.
7. Incompliment:
La manca de pagament de qualsevol de les quotes donarà lloc a l’anulació de la tarifa
plana.
L’Ajuntament procedirà a la regularització automàtica dels pagaments realitzats, amb
l’aplicació dels mateixos als deutes liquidats fins a la data d’incompliment per ordre de
major a menor antiguitat, determinant-se aquesta per la data de venciment del període
voluntari fixat per a cadascun.
En el supòsit que els deutes existents fins a la data d’incompliment fossin coberts pels
pagaments realitzats, i no quedessin deutes pendents de liquidar de l’exercici, produintse un sobrant, es procedirà a realitzar d’ofici la devolució al mateix número de compte
bancari que l’interessat va comunicar per tal que se li carreguessin les quotes mensuals.
En el supòsit que restin padrons pendents d’emissió, produint-se un sobrant aquest,
prèvia petició, es retornarà a l’interessat.
Si no resultaren coberts la totalitat dels deutes existents s’iniciarà la via executiva per al
seu cobrament.
Per a la recaptació dels deutes pendents de venciment a la data d’incompliment,
s’aplicaran els terminis previstos a l’article 78 i següents d’aquesta ordenança.
8. Certificacions:
L’emissió de certificats d’estar al corrent de pagament de tributs inclosos a la tarifa
plana, requerirà que s’hagi produït el pagament íntegre del tribut. Si els esmentats rebuts
es troben subjectes a la tarifa plana, l’interessat podrà ingressar la quantitat pendent de
pagament en aquest moment a la recaptació municipal, que emetrà el corresponent
rebut.

b.- Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles en els aspectes següents:
- Article 7.- Tipus de gravamen, Quota Íntegra i Quota Líquida. Es suprimeix tota la
referència als pressupostos generals de l’Estat per 2012 i s’afegeix la següent nota
informativa:
NOTA INFORMATIVA: No obstant l’exposat, pel que fa als immobles urbans, en
aplicació de l’increment del 10% del tipus impositiu que preveu l’article 8 del Reial
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, per a l’exercici
2013 el tipus impositiu efectivament aplicable serà del 1,10%.
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c.- Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre Activitats Econòmiques en els aspectes
següents:
- Article 15.- Gestió del Padró. Al punt 2 s’elimina la referència a les oficines de La
Bisbal deixant tant sols l’esment a "../..les oficines de l’Agència Estatal Tributària../..".

d.- Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica en els
aspectes següents:
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- Article 5.- Base imposable i Quota. Es corregeix el títol de l’article i s’incrementen,
respectant els límits legals de l’article 95 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les
quotes següents un màxim del 3,9%:
Potència i classe de Vehicle
A) Turismes:
De menys de 8 caballs fiscals
De 8 fins a 11,99 caballs fiscals
De 12 fins 15,99 caballs fiscals
De 16 fins a 19,99 caballs fiscals
De 20 caballs fiscals en endevant
B) Autobusos:
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De más de 50 places
C) Camions:
De menys de 1.000 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
De mes de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
De mes de 9.999 kg de càrrega útil

Quota
25,08
68,16
143,88
168,64
195,48
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60

La resta de quotes es mantenen iguals.

e.- Ordenança fiscal reguladora del Impost sobre el Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana en els aspectes següents:
- Article 4.- Subjecte Passiu. En compliment de la nova normativa, s’afegeix el punt 4
següent:

4.- En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de
deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu habitatge
prevista en l’apartat 3 de l’annex de l’esmentada norma, té la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el substitut
pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.

f.- Ordenança fiscal reguladora del Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en
els aspectes següents:
A proposta de XALOC i per tal de millorar la gestió de les funcions que tenen
delegades, es modifica la redacció dels articles 12, 13, 14 i 14.bis que quedaran de la
següent manera:
- Article 12.- Règim de Declaració, Autoliquidació i Ingrés.
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració - autoliquidació del
impost en el moment de sol·licitar la llicència municipal d’obres, segons el model
establert per l’Ajuntament, acompanyant –en cas d’Obres Majors- com a documentació,
la justificació del pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de
referència establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya; als efectes valdrà
fotocòpia de la fitxa col·legial.
3.- Aquesta declaració – autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional.
- Article 13.- Liquidació definitiva.
1.- Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions i obres, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent a la seva finalització, els subjectes passius hauran de
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com
els documents que considerin oportuns per acreditar el cost consignat.
A quests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la
que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu cas, la que
consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de
caducitat de la llicència d’obres.
2.- En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior, o d’ofici, en el seu cas,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
En el cas de que la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst en l’article 31 de la Llei General Tributària.
3.- Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà
d’abonar-lo en els terminis establerts en l’article 62 de la Llei General Tributària.
Transcorregut el període voluntari de pagament sense que s’hagi efectuat l’ingrés,
s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i
dels recàrrecs en els terminis previstos en els articles 26 i 28 de la Llei General
Tributària.
4.- La liquidació a què es refereix els apartats anteriors no impedirà en cap cas l’inici de
les actuacions de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que
siguin procedents.
- Article 14.- Infraccions i Sancions.
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Les infraccions tributàries que es detectin o s’hagin comès en els procediments de
gestió, inspecció i recaptació en aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb
el previst a la Llei General Tributària i a l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de Dret públic municipal.
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- Article 14.bis.- Inspecció.
La inspecció i la comprovació del impost es realitzaran d’acord amb el previst a la Llei
General Tributària i en les disposicions que la desenvolupen.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar el 28 d’abril de 2008 conveni de
delegació de les funcions de inspecció del Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres amb la Diputació de Girona, que exercirà les funcions delegades per mitjà de
XALOC, organisme autònom de la Diputació.

g.- Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local en els aspectes següents:
- Annex 2.- Ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
S’incrementen les taxes de tancaments de carrer un màxim del 3,9% i queden de la
següent manera:
Quotes variables:
Import
Import
Import
Vies Primàries Vies Secundàries Vies Terciàries
Una hora o fracció
9,95€
9,13€
8,30€
Dues hores o fracció
18,68€
17,12€
15,56€
Tres hores o fracció
28,78€
26,38€
23,97€
Quatre hores o fracció
37,35€
34,23€
31,11€
Cinc hores o més
45,65€
41,85€
38,05€

Concepte

Quota fixa: 16,90€
- Annex 3.- Entrades de vehicles a través de les voreres, reserves d’espais a la via
pública, entrades i reserves amb delimitació extraordinària i col·locació d’elements
dissuasoris a la via pública.
S’afegeix al redactat com a reforç de la obligació de pagament per aquest concepte,
encara que no hi hagi placa de gual, quan l’accés sigui des de carrers peatonals o pasos
de vianants, sense perjudici de la ordenança reguladora de guals, la següent definició:
Entrades de vehicles: Les entrades de vehicles a través de les voreres, vorades o un
altre espai de domini públic destinat a pas de vianants o des de carrers peatonals, a
edificis, locals, recintes o terrenys des de la via pública, o a l’inrevés, amb

independència de la necessitat o no de modificar-ne l’estructura i amb independència de
si l’entrada està o no senyalitzada amb una placa de gual, constitueixen el fet imposable
de la taxa per entrades de vehicles.
S’incrementen un màxim del 3,9% els coeficients correctors aplicables als garatges,
quedant els següents:
Garatges d’ús particular (fins a 5 vehicles)
Garatges d’ús particular (de més de 5 vehicles) i comunitaris
Garatges d’establiments comercials i/o industrials
Garatges d’explotació d’aparcaments

0,155
0,363
0,259
0,519

S’incrementen les taxes per col·locació d’elements dissuasoris tipus pivot un 45,16% i
els tipus jardinera un màxim del 6,9%, quedant de la següent manera:
../.. tipus pivot:
90,00€
../.. tipus jardinera: 276,33€
- Annex 6.- Instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, aparells per a la
venda automàtica, espectacles, atraccions, situats a terrenys d’ús públic local així com
indústries ambulants i de rodatge cinematogràfic.
Es corregeix el redactat eliminant la referència a l’antiga bonificació dels casinos que ja
va ser suprimida per l’exercici 2012.
S’incrementen una mitjana del 6,05 % les quotes, d’acord amb la proposta de l’àrea
competent, resultant el següent:
Quota fixa:
27,50€
Quotes variables:
- per rodatge cinematogràfic: 244,00€
- per reportatge fotogràfic:
74,50€

- Annex 7.- Mercats Municipals.
S’incrementa un màxim del 6,9% la taxa per autorització nova per canvi de titular o
d’activitat, resultant una quota de 193,35€.
S’incrementen les taxes per llocs de venda del mercat cobert municipal una mitjana
d’un 4,16% d’acord amb la proposta de l’àrea competent, resultant les quotes següents:
Concepte

€/mes
€/mes
resultat estudi costos amb coeficient corrector
Per cada lloc de venda, per m2
22,88€
17,16€
Per cada cambra frigorífica, per m2
22,03€
16,52€
Pel lloc de bar, per m2
13,77€
6,88€
Quan als plecs de clàusules, s’afegeix la referència al ple de febrer, quedant la redacció
del paràgraf com segueix:
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Els titulars de llocs de venda, de cambra frigorífica i de bar- restaurant, que han
sol·licitat petició expressa d’ajornament del 80% del cànon ofert, se’ls aplicarà la taxa
d’amortització de les obres de millora de l’edifici del Mercat Cobert Municipal
establerta i amb totes les característiques que es detallen en els plecs de clàusules
administratives reguladores del concurs per a l’adjudicació de les parades, cambres
frigorífiques i bar-restaurant aprovades per plens de data 28 de gener de 2010, rectificat
per ple de data 25 de març de 2010 i 27 de gener de 2011 i, posteriorment, per ple de del
23 de febrer de 2012, i en els contractes de formalització de la concessió demanial
administrativa.
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- Annex 8.- Taxa per a l’ocupació d’espais públics per antenes de telefonia mòbil.
D’acord amb la proposta de l’àrea competent, s’estableix aquesta nova taxa amb el
redactat següent:
La quota per la tramitació administrativa de l’ocupació d’espais en edificis públics i
altres espais públics per la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil és de 5.986,00€ per
any i per cada instal·lació.
Aquesta taxa s’exigirà en el mateix expedient d’obres, junt amb els tributs
corresponents a la llicència d’obres en el moment de la seva sol·licitud i s’estableix,
amb caràcter general, el règim d’autoliquidació de conformitat amb els models de
declaració – autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
- Annex 9.- Taxa per a la utilització d’instal·lacions municipals.
Al començament de l’annex s’afegeix, com a notes comuns a tots els espais, el règim
d’autoliquidació de les taxes i els criteris d’aplicació d’ajudes que són els següents:
Notes comuns a tots els espais.Règim d’autoliquidació:
Aquestes taxes s’exigiran, amb caràcter general, en règim d’autoliquidació de
conformitat amb els models de declaració - autoliquidació que aprovi l’Alcaldia.
Drets d’autor:
En el cas que l’acte o esdeveniment a organitzar estigui sotmès a càrrecs en concepte de
drets d’autor serà condició imprescindible per autoritzar-lo el lliurament, per part de
l’organitzador, de la liquidació amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
Criteris d’aplicació d’ajudes:
- Entitats que tinguin subscrit conveni amb l’ajuntament, centres educatius i organismes
i serveis municipals: s’estableix una quota de 0,00€.
- Entitats sense ànim de lucre inscrites al registre municipal d’associacions: 80% de
reducció de la taxa.
- Entitats sense ànim de lucre no inscrites al registre municipal d’associacions: 60% de
reducció de la taxa.
- Altres usuaris que no cobren per l’activitat: 40% de reducció de la taxa.

- Altres usuaris que cobren per l’activitat: no s’aplica cap reducció i han de pagar la
totalitat de la taxa.
1) Utilització Monestir:
A proposta de l’àrea competent, s’estableixen noves taxes per la utilització de diversos
espais del Monestir i s’incrementen les existents un 2,20%, resultant el redactat següent:
a) Sala polivalent (Refectori)
- per 1 dia:
- per mig dia (matí o tarda):
- per hora:

162,70€
99,85€
25,00€

b) Sala de congressos (Abad Planyelles)
- per 1 dia:
253,10€
- per mig dia (matí o tarda): 126,55€
- per hora:
31,64€
c) Hort de l’Abad
Conferències:
- per 1 dia:
- per mig dia (matí o tarda):
- per hora:
Esdeveniments:
- per 1 dia:
- per mig dia (matí o tarda):

162,70€
99,85€
25,00€
306,50€
53,25€

L’ús dels espais s’autoritzarà només dins de l’horari laboral del personal del Museu o en
l’horari d’obertura al públic.
Aquestes taxes no inclouen altres serveis.
2) Utilització instal·lacions esportives:
A proposta de l’àrea competent, atès que s’ha posat parquet al pavelló La Corxera,
s’eliminen les referències PAV2 i PAV3, s’apliquen les mateixes quotes als dos
pavellons municipals i s’incrementen les taxes de la resta de l’annex un màxim del 6,9%
resultant les quotes següents:
a) Pavelló La Corxera i b) Pavelló Carles Nadal:
- Pista central sense il·luminació (1h)
40,57€
- Pista central amb il·luminació (1h)
54,14€
- Pista lateral sense il·luminació (1h)
26,51€
- Pista lateral amb il·luminació (1h)
33,14€
- Sala gimnàstica (1h)
9,94€
- Pista Badminton sense il·luminació (1h)
6,94€
- Pista Badminton amb il·luminació (1h)
13,79€
c) Per espectacles esportius:
- per dia
497,541
- per mig dia (matí o tarda)
364,74€
d) Per espectacles no esportius:
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- per dia
1.094,28€
- per mig dia (matí o tarda)
795,81€
e) Camp de futbol de gespa:
- sense il·luminació (1h)
143,67€
- amb il·luminació (1h)
198,94€
f) Pistes descobertes:
- sense il·luminació (1h)
11,00€
- amb il·luminació (1h)
17,63€
3) Utilització teatre municipal:
- assaig no professionals 1 dia
- assaig no professionals 1/2 dia
- assaig professionals 1 dia
- assaig professionals 1/2 dia
- funció comercial 1 dia
- funció comercial 1/2 dia
- funció no comercial 1 dia
- funció no comercial 1/2 dia
- conf., assem., congr. per hora

129,30€
65,74€
379,66€
190,66€
1.136,29€
849,96€
252,02€
190,66€
27,63€

4) Utilització instal·lacions municipals centres cívics Tueda i Vilartagues:
A proposta de l’àrea competent, el càlcul de la quota de les taxes es farà per hores en
lloc de per dies:
a) Per aula/taller/sala de reunions, per hora: 14,47€
b) Per sala polivalent, per hora:
27,29€
5) Utilització sales Ajuntament diferents usos:
S’incrementen les taxes un 6,9% resultant les quotes següents:
- celebració matrimonis civils 274,09€
- altres usos
132,61€
6) Utilització Ermita Sant Elm:
S’incrementen les taxes un 6,9% resultant les quotes següents:
- celebració matrimonis
397,88€
- altres usos
132,61€
7) Utilització del bar del Mercat cobert municipal:
D’acord amb la proposta de l’àrea competent, s’estableix una nova taxa per la utilització
del bar del mercat cobert municipal afegint el punt 7 a l’annex, amb la següent redacció:
-

per 1 dia
per 1/2 dia

94,35€
47,17€

L’ús del bar del Mercat Cobert s’autoritzarà dins l’horari laboral del personal de
l’Ajuntament encarregat e la seva gestió o en horari d’obertura del mercat.
Excepcionalment, i prèvia autorització, s’autoritzarà el seu ús fora d’aquest horaris
sempre i quan estiguin dintre de la franja horària de 8 del matí a les 21 hores.
- Annex 10.- Taxa de fires.
D’acord amb la proposta i estudi de costos de l’àrea competent, s’afegeixen les
especificacions referents a la "fira del brunyol", la "fira d’artesans de menys de 60 dies"
i "Sant Feliu s’enfira" i a la "fira d’artesans de més de 60 dies" amb el redactat següent:
A la FIRA DEL BRUNYOL, pels llocs de venda d’alimentació s’estableix una
fondària de 2m i pels d’artesania 1,25m, per cada metre lineal i segons ocupació real. El
cost metre lineal fira és de 110,63 €.
A la FIRA D’ARTESANS (MENYS DE 60 DIES) I SANT FELIU S’ENFIRA, pels
llocs de venda s’estableix una fondària de 3m per cada metre lineal i segons ocupació
real. El cost metre lineal fira és de 13,32.-€ .
A la FIRA D’ARTESANS (MÉS DE 60 DIES), pels llocs de venda s’estableix una
fondària de 2m per cada metre lineal i segons ocupació real. El cost metre lineal per dia
de fira és de 4,75€.
Per calcular les taxes d’aquestes fires es multiplicarà el valor de mercat, per els metres
lineals, per l’aprofitament de fondària, per el cost metre lineal fira, per els dies, per el
coeficient de situació i per el coeficient de tipus de fira.

h.- Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació de serveis i realització
d’activitats municipals en els aspectes següents:
- Annex 1.- Taxa per la realització d’activitats jurídic administratives de competència
local.
A proposta de Secretaria, s’estableix la taxa per cada inscripció al registre municipal de
parelles de fet i s’incrementen un màxim del 6,9% la resta de les taxes, resultant les
quotes següents:
9 / 1 4.A.1.1
legalització 1 - 5 doc
legalització unitari a partir de 5 doc
9 / 1 4.A.1.2
ordenances
pressupost
fotocòpies
en cd rom
en disquet
plaques obres
plaques guals
números edificis
9 / 1 4.A.1.3

Expedició de documents

6,04€
0,85€
8,87€
8,87€
0,16€
3,68€
0,91€
8,87€
12,72€
16,57€
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subhastes - 3.000€ 42,92€
subhastes de 3.000 a 6.000 87,01€
subhastes de 6.000 a 30.000 175,21€
subhastes de més de 30.000 442,03€
9 / 1 4.A.1.4
informes policia 52,49€
9 / 1 4.A.2
Utilització escut municipal
cada autorització 45,86€
Inscripció al Registre
9 / 1 4.A.3 102,00€
municipal de parelles de fet
9 / 1 4.B.1
classe A-B
classe C
transmissió inter vius A-B
transmissió inter vius C
1a transmissió herència A-B
ulteriors transmissions
substitució vehicles A-B
substitució vehicles C
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Llicències autotaxis

271,58€
424,98€
107,75€
196,16€
89,31€
425,30€
32,01€
45,86€

- Annex 3.- Taxa del cementiri municipal.
D’acord amb la proposta de l’àrea, s’actualitzen a l’article 3 les quotes de concessió de
nínxols segons acord de ple de 2008 d’equiparar les quotes de les seccions B, C i D amb
les seccions A i E, resultant un increment mitjà del 11,60%.
S’actualitzen la resta de les taxes de l’article 3 amb un increment màxim del 6,9%.
S’estableix la taxa de renovació o pròrroga de la concessió en el 80% del import vigent
de la mateixa.
S’elimina la referència a les taxes de 2009 per no ser d’aplicació.
Es modifica el redactat de les quotes de conservació i manteniment del cementiri per
2013, les quals també s’incrementen un màxim del 6,9% respecte a les de 2012.
Les modificacions de l’article 3 són les següents:
1.1).- CONCESSIÓ DE PANTEONS CONSTRUÏTS, import pe m2
Concessió panteons
Import obra construcció
1.3).- CONCESSIÓ DE NÍNXOLS
SECCIÓ B

748,51€
984,92€

Nínxol de 1ª fila
Nínxol de 2ª fila
Nínxol de 3ª fila
Nínxol de 4ª fila

1.457,08€
1.503,99€
1.288,85€
650,87€

Nínxol de 1ª fila circular
Nínxol de 2ª fila circular
Nínxol de 3ª fila circular
Nínxol de 4ª fila circular
Nínxol de 1ª fila interior
Nínxol de 2ª fila interior
nínxols – tomba de 3ª fila

1.412,06€
1.433,48€
1.239,29€
613,60€
1.071,80€
1.259,80€
1.595,72€

Nínxol de 1ª fila
Nínxol de 2ª fila
Nínxol de 3ª fila

1.436,51€
1.444,28€
1.217,62€
591,16€

SECCIÓ C

SECCIÓ D

1.4).- CONCESSIÓ DE COLUMBARIS
1.5) RENOVACIÓ O PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ
El dret funerari temporal sobre les sepultures tindrà una durada màxima de 25 anys i
serà renovable sobre la mateixa sepultura i per igual termini, a petició del titular del
dret caducat, amb el pagament del 80% de la tarifa corresponent a la concessió del dret
funerari vigent en el moment de la renovació i en funció del tipus de sepultura.
../..
4).- EXPEDICIÓ DE TÍTOLS
13,95€
5.1).- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL RECINTE I INSTAL·LACIONS
../..
Finalitzat el període voluntari de regularització del cens de titulars de les concessions
funeràries, les concessions existents al moment de confeccionar el padró de
conservació i manteniment del cementiri municipal sobre qualsevol tipus de sepultura
es donaran d’alta al padró de la taxa per conservació i manteniment del cementiri
municipal, que es començarà a emetre anualment a partir de l’1 de gener de 2013.
La quota tributària es determina en funció del tipus de sepultura i és la següent:
Exercici
2013

Taxa de conservació i manteniment del cementiri
- Nínxols
Per unitat
- Nínxols – Tomba
Per unitat
- Tombes i Panteons
Per unitat
- Columbaris
Per unitat

Import
20,89€
41,85€
125,61€
14,64€

Per les concessions que s’atorguin durant l’exercici, junt amb les taxes per la
concessió, es liquidarà la taxa per conservació i manteniment del cementiri municipal
corresponent a l’exercici d’atorgament i es donarà d’alta al seu padró amb efectes a
l’exercici següent.
5.1).- ../..
per cada operari i hora
6).- TRANSMISSIONS I CESSIONS
Nínxols, entre parents ../..
Nínxols, sense parentesc

21,59€
90,12€
244,16€
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Panteons, entre parents ../..
Panteons, sense parentesc
Hipogeus, entre parents ../..
Hipogeus, sense parentesc
Columbaris, entre parents ../..
Columbaris, sense parentesc
7).- INHUMACIONS, EXHUMACIONS I REDUCCIONS
a) En panteó o tomba
b) En nínxol
c) En columbaris
d) Reduccions de restes
e) Trasllat ../.. a nínxol
f) Trasllat ../.. a tomba ../..
8).- COL·LOCACIÓ I REMOCIÓ DE LÀPIDES I LLOSES
a) En tombes i panteons
b) En nínxols
c) En columbaris

558,71€
1.670,74€
225,24€
673,68€
45,00€
134,43€
371,26€
97,39€
58,42€
49,17€
180,23€
371,26€
112,94€
71,25€
45,54€

La resta de l’article 3 resta sense modificacions.
Es modifica l’article 4, s’elimina la nota i s’afegeix l’article 5 com a continuació
s’indica:
Article 4.- Meritació i període impositiu
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan s’inicia la realització dels serveis
subjectes a gravamen i s’entendrà, a aquests efectes, que l’esmentat inici es produeix
quan es sol·licita.
Pel que fa a la taxa per manteniment i conservació del cementiri municipal, és de
meritació periòdica i aquesta tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural.
Article 5.- Gestió de la taxa de conservació i manteniment del cementiri municipal
A partir de l’exercici 2013 es confeccionarà el padró anual d’aquesta taxa a partir de les
dades proporcionades per l’àrea gestora del cementiri municipal corresponents al cens
de titulars de drets funeraris de l’exercici 2012.
La taxa de venciment periòdic de conservació i manteniment es gestiona a partir de la
informació continguda al padró de cementiri. Aquest padró s’aprova anualment i conté
la informació relativa a aquest concepte.
La falta de pagament de les taxes de conservació i manteniment de forma continuada
durant quatre anys consecutius donarà lloc, mitjançant el corresponent expedient
administratiu de caducitat, a la pèrdua del dret i a la reversió de la titularitat a

l’Ajuntament. La Tresoreria municipal donarà trasllat anualment a l’àrea competent en
la gestió del cementiri municipal dels corresponents certificats de deutes.

- Annex 4.- Taxa per prestació de serveis d’ordre urbanístic.
S’aprova el nou quadre de tarifes d’acord amb el seu nou estudi de costos i la proposta
de l’àrea competent, i s’incrementen les taxes un 3,9%, resultant l’article 4 següent:

Article 4.- Tarifes
1.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES (OBRES)
Expedient Concepte
Import
6210.a.
Informes de caràcter general
59,48
6210.b
Informes d’adequació de l’habitatge
77,92
6220
Certificats de règim urbanístic
131,59
6310.a
Llicències d’obra major. Edificació principal
344,48
6310.b
Llicències d’obra major. Reforma i altres edificacions
162,12
6311
Llicències d’obra menor
52,62
6312
Llicències de parcel·lació
311,54
6313
Llicències de constitució de règim de propietat horitzontal
235,80
6316
Instal·lació aparells d’aire condicionat
72,47
6319
Instal·lació marquesines i tendals
72,47
6320
Instal·lació rètols
72,47
6321
Obertura de rases a la via pública
72,47
6322
Ocupació de la via pública per obres de -50m2
0,31*m2 *dies *1,79
6322
Ocupació de la via pública per obres de + de 50m2
0,31*m2 *dies *0,45
6324
Instal·lació de grues
72,47
6325
Llicència de clavegueram
72,47
6330
Llicències per a tala d’arbres
52,62
6340
Llicències de primera ocupació
85,40
6341
Retorn d’avals
72,47
6350.a
Inspecció d’obres amb llicència
85,40
6350.b
Sonometries
291,30
2.- URBANISME
6111
Planejament general (Modificacions del POUM)
676,80
6116
Planejament derivat (Modificació catàlegs)
624,70
6113.a
Planejament derivat (PP delimitació)
624,70
6113.b
Planejament derivat (PP, PE, PMU)
624,70
6117
Gestió urbanística (PU)
521,00
6120
Gestió urbanística (Modificació projectes de delimitació de 624,70
polígons o unitats d’actuació)
6121
Gestió urbanística (Projectes de reparcel·lació)
659,60
6122
Gestió urbanística (Projectes d’expropiació)
659,60
6130
Gestió urbanística (Tramitació estatuts i bases d’EUCs)
727,30
6150
Gestió urbanística (Modificació de sistemes d’actuació)
344,48
3.- DISCIPLINA
6510
Inspecció urbanística: Ordres de suspensió d’obres i requeriments 107,67
de legalització. Restauració de la realitat física alterada
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6520
6530
6540

Ordres d’execució
Declaració d’estat ruïnós
Expedients sancionadors

53,83
311,70
107,67

S’afegeix l’article 5 amb les especificacions sobre les tarifes següents:
Article 5.- Especificacions sobre les tarifes
Especificacions sobre les llicències urbanístiques:
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6210a Informes de caràcter general: són aquells informes que versen sobre temes
generals no inclosos en altres tarifes:
Informes sobre antiguitat i legalitat.
Informes de numeració i nomenclàtor i els seus canvis.
Informe sobre usos residencials dels edificis.
Informes sobre dades dels expedients urbanístics.
Altres informes assimilables per concepte o tramitació que no estiguin inclosos
en altres tarifes.
6210b Informes sobre adequació d’habitatges: són aquells derivats de la instrucció
1/2012 de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i
Família per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes
d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Reial decret
557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000,
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.:
Reagrupament familiar.
Renovació de residència.
Altres assimilables als anteriors per aplicació de nova legislació o modificació
de la vigent.
6220 Certificats de règim urbanístic:son aquells contemplats en l’article 105 del DL
1/2010, de 03 d’agost, pel qual s’aprova la llei d’urbanisme, i el seu desplegament
reglamentari (article 20 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme); o els certificats que pels mateixos conceptes es
reconeguin en aplicació de nova legislació o modificació de la vigent.
6310.a Llicències d’obra major. Edificació principal: El fet imposable és la nova
edificació principal en qualsevol classificació i qualificació del sòl incloent les
ampliacions d’edificacions principals existents relacionades al següent llistat:
en relació a l’article 32.1 de la normativa del POUM :

Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els
serveis comuns.
Les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents.
Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
Les que afectin els béns immobles catalogats.
en relació a l’article 29 de la normativa del POUM:
Les autoritzacions d’usos provisionals.
Altres assimilables als anteriors no incloses en altres tarifes.
Les actuacions tècniques incloses en aquesta tarifa són les previstes a la normativa del
POUM vigent i les previstes a les condicions de la llicència.
Informe tècnic de revisió de la documentació presentada.
Acta de replanteig.
Acta d’edificació sobre rasant.
Acta d’edificació coberta.
Quan per causa imputable al subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova revisió de la
documentació o a una nova acta es tarifarà com a inspecció d’obres ( tarifa 6350)
Les modificacions de la llicència, als efectes d’aquesta ordenança, tindran la mateixa
consideració que l’inici d’un nou expedient i meritaran la taxa completa.
Les pròrrogues dels terminis de la llicència es tarifaran com a informe d’obres ( tarifa
6350)
6310.b Llicències d’obra major. Reforma i altres edificacions: El fet imposable és la
reforma sense ampliació de qualsevol edificació en qualsevol classificació i qualificació
del sòl i la construcció o modificació d’edificacions auxiliars relacionades al següent
llistat:
en relació a l’article 32.1 de la normativa del POUM :
Les que afectin als fonaments o als elements estructurals sense ampliació.
Les construccions auxiliars, garatges, magatzems, coberts i piscines.
La distribució interior dels edificis.
Les obres d’enderrocament total o parcial dels edificis.
Els moviments de terres.
Altres assimilables als anteriors que no tinguin la consideració d’obra menor.
Quan per causa imputable al subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova revisió de la
documentació o a una nova acta es tarifarà com a inspecció d’obres ( tarifa 6350)
Les modificacions de la llicència, als efectes d’aquesta ordenança, tindran la mateixa
consideració que l’inici d’un nou expedient i meritaran la taxa completa.
Les pròrrogues dels terminis de la llicència es tarifaran com a informe d’obres ( tarifa
6350)
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6311 Llicències d’obra menor: El fet imposable són les construccions previstes a
l’article 32.2 de la normativa del POUM:
Les que no requereixen projecte tècnic, per la seva escassa dificultat, que són les
no previstes en l’article 32.1 de la normativa del POUM.
6340 Llicències de primera ocupació: El fet imposable és l’actuació administrativa
prevista a l’article 48.5 de la normativa del POUM.
Quan per causa imputable al subjecte passiu s’hagi de procedir a una nova inspecció
dels tècnics municipals es tarifarà com a inspecció d’obres ( tarifa 6350)
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6350a Inspeccions d’obres amb llicència: El fet imposable és la inspecció aïllada
sobre obres majors, menors o activitats en els casos següents:
Inspecció d’ofici de l’ajuntament o a instància de part quan el resultat de la
inspecció ha estat que l’obra, instal·lació o activitat no s’ajusta a la llicència o
autorització sol·licitada i el responsable regularitza la situació abans de
l’obertura de l’expedient de disciplina urbanística. (Subjecte passiu el
responsable de l’actuació) (Nota: si s’obre expedient de disciplina la inspecció
està comptabilitzada amb la tarifa corresponent i el subjecte passiu es l’infractor)
Segones i successives inspeccions a sol·licitud de part quan el resultat de la
primera inspecció ha estat que l’obra, instal·lació o activitat s’ajusta a la llicència
o autorització sol·licitada. (Subjecte passiu el sol·licitant)
Segones i posteriors revisions de la documentació de la sol·licitud de qualsevol
llicència atribuïbles al contribuent.
Segones i posteriors actes de replanteig i de comprovació d’edificació sobre
rasant i de comprovació de coberta atribuïbles al contribuent.
Pròrrogues dels terminis de llicència.
6350b Sonometries: El fet imposable és la realització per part de l’enginyer municipal
d’una sonometria en els següents casos:
Segones i successives sonometries a sol·licitud de part quan el resultat de la
primera sonometria ha estat que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent.
(Subjecte passiu el sol·licitant)
Especificacions sobre urbanisme:

En qualsevol de les tarifes referents a urbanisme, quan per causa imputable al subjecte
passiu o els seu tècnics o representants, s’hagi de procedir a una nova aprovació de la
documentació es meritarà segons els següents trams:
Nova aprovació inicial
Nova aprovació provisional o definitiva

100% de la taxa.
50% de la taxa.

- Annex 5.- Taxa per la realització de la tramitació o la comprovació administrativa i la
realització d’informes tècnics en les activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors.
S’aprova el nou quadre de tarifes d’acord amb el seu nou estudi de costos i la proposta
de l’àrea competent i s’incrementen les taxes un 3,9% resultant l’article 6 següent:
Article 6.- Quota tributària
Expedient Concepte
6410
Llicència d’ús
6420.a
Llicències i autoritzacions ambientals (inclou canvis substancials)
6420.b
Canvis no substancials de llicències i autoritzacions ambientals
6421.a
Comunicació ambiental (inclou canvis substancials)
6421.b
Canvis no substancials de comunicació ambiental
6422
Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives
6423
Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives
6440
Obertura i ús de centres de culte
6450
Obertura i ús d’habitatges i apartaments turístics
6460
Canvi de titular
6461
Cessament temporal
6462
Cessament d’activitat

Import
737,33
686,79
778,36
686,79
824,15
915,72
737,33
667,71
780,06
780,06
155,85
155,85

- Annex 6.- Taxa per la prestació de serveis de clavegueram.
S’incrementen un màxim del 6,9% les taxes de l’article 3, resultant les quotes següents:
Punt
a
b.1
b.2
b.3
b.2
b.2
b.2
c.1
c.2
d.1
d.2
d.3
d.4
e.1
e.2
e.3

Concepte
Import
Habitatges ../..
19,02
Hotels ../.. fins a 15 ../..
28,54
Hotels ../.. de 16 a 25 ../..
38,05
Hotels ../.. de 26 a 50 ../..
57,08
Hotels ../.. de 51 a 75 ../..
76,11
Hotels ../.. de 76 a 100 ../..
95,14
Hotels ../.. de més de 100 ../..
114,17
Grans superfícies ../.. de 500 a 1000 m2
38,05
Grans superfícies ../.. de més de 1000 m2 57,08
Restaurants fins a 25 m2
28,54
Restaurants de 26 a 80 m2
38,05
Restaurants de 81 a 100 m2
57,08
Restaurants de més de 100 m2
76,11
Bars i locals d’oci fins a 40 m2
28,54
Bars i locals d’oci de 41 a 100 m2
38,05
Bars i locals d’oci de més de 100 m2
76,11
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f
g

Estació de servei / benzinera
Tallers, ../..

38,05
19,02

Es dona nova redacció a l’article 6- Obres d’escomesa a la xarxa de clavegueram
d’acord amb la proposta de l’àrea competent, resultant el següent:
1.- Els treballs d’obra civil, que sigui necessari realitzar per una nova escomesa, una
reposició, una reparació o una neteja del tram de xarxa, situats en el tram de via pública,
seran executats per l’empresa contractada per l’Ajuntament a tal efecte, prèvia licitació.
2.- Gestió de les taxes pels treballs d’obra civil a la xarxa:
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L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les connexions dels immobles, les
reposicions, les reparacions i les neteges de la xarxa de clavegueram del tram situat en
la via pública.
Els usuaris hauran de demanar la llicència corresponent i pagar les taxes, en règim
d’autoliquidació, a l’Ajuntament.
El contribuent s’adreçarà amb la còpia de la seva sol·licitud de connexió a la xarxa de
clavegueram a l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de l’obra civil,
conjuntament amb les còpies de les autoliquidacions de les taxes que s’hagin practicat
segons els cas:
a) Taxa per la sol·licitud de llicència de connexió a la xarxa
b) Taxa per obertura de rases a la via pública
c) Taxa per la prestació del servei d’obres d’escomesa a la xarxa

72,47€
72,47€
1.293,60€

En el cas que l’adjudicatari de l’obra civil no sigui el mateix que l’adjudicatari del
servei de manteniment, l’empresa encarregada de fer l’obra civil quan rebi la sol·licitud
del particular, la comunicarà i sol·licitarà informe a l’empresa concessionària del servei
de manteniment i conservació de les xarxes de clavegueram i pluvials i elements
auxiliars del terme municipal.

- Annex 7.- Taxa per la prestació de serveis o realització d’activitats diverses.
1.- Cens d’animals domèstics:
A proposta de l’àrea competent, s’incrementen les taxes una mitjana del 37,13% les
taxes corresponents al cens d’animals domèstics i s’estableixen les taxes per servei de
recollida i manutenció, resultant les quotes següents:
GOSSOS:
- Inscripció d’un gos:
- Segon gos del mateix propietari:

11,39€
8,54€

- A partir del tercer gos del mateix propietari:
4,56€
- Expedició llicència de conducció d’animals potencialment perillosos: 30,43€
GATS:
- Inscripció d’un gat:
6,41€
- Segon gat del mateix propietari:
5,12€
- A partir del tercer gat del mateix propietari:
3,20€
SERVEI DE RECOLLIDA I MANUTENCIÓ:
- Servei recuperació gos amb microxip:
157,35€
- Per dia d’estada, a partir del segon dia:
25,00€
2.- Escola de Dibuix:
S’elimina aquest punt per no prestar-se el servei.
3.- Servei municipal d’esports:
S’incrementen un màxim del 6,9% les quotes amb el resultat següent:
manteniment 3a edat 2 dies curs sencer
27,63€
manteniment 3a edat 2 dies mig curs
13,79€
manteniment 3a edat 3 dies curs sencer
40,89€
manteniment 3a edat 3 dies mig curs
20,41€
4.- Casals d’estiu:
S’incrementen una mitjana del 6,06% les taxes mantenint la taxa del servei eventual de
menjador i, d’acord amb la proposta de l’àrea competent, s’estableixen les taxes en
modalitat setmanal, es reflecteix al redactat la bonificació del 20% que s’aplica al segon
i successius germans inscrits i es separen els serveis eventuals, resultant el redactat
següent:
CASALS D’ESTIU
4 hores (matí o tarda)
7 hores (matí o tarda + dinar)
8 hores (matí i tarda)
Servei bon dia

Per mes Per quinzena Per setmana
141,45€
78,45€
39,20€
287,30€
160,20€
80,10€
268,55€
149,15€
74,55€
29,80€
16,55€
8,25€

SERVEIS EVENTUALS Per dia
Menjador diari
7,20€
Servei bon dia diari
2,15€
Bonificació: ../..
S’aplicarà una reducció del 20% de les taxes de casals d’estiu al segon i successius
germans inscrits.

- Annex 8.- Taxa per la prestació de serveis de les escoles bressol municipals la Oreneta
i Mas Balmanya
S’incrementen un màxim del 6,9% les taxes corresponents a les escoles bressol
municipals aplicables l’exercici 2013, resultant les quotes següents:
Import
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A) Tarifes
- Quota de matrícula
134,40€
- Taxa d’escolarització mensual
164,60€
- Taxa diària per mitja hora complementària
2,10€
- Taxa mensual per mitja hora complementària
21,40€
- Taxa diària menjador
11,75€
- Taxa mensual menjador
136,80€
B) Curs estiu (juliol i agost)
- Matrícula per infants no escolaritzats durant el curs escolar a les escoles
23,70€
bressol municipals de Sant Feliu de Guíxols
- Taxa d’escolarització mensual
164,60€
- Taxa d’escolarització quinzenal
82,30€
- Taxa quinzenal menjador
68,40€
Nota.- Les taxes diàries i mensuals per menjador i les taxes per hores complementàries
del curs d’estiu seran les mateixes que la resta del curs escolar.
C) Espai nadó – import mensual
21,35€
D) Espai familiar – import mensual
21,35€
E) Espai de joc – per sessió
2,10€
F) Escola de pares i mares – per curs trimestral de massatge infantil o de
35,55€
reflexoteràpia podal

- Annex 9.- Taxa per la prestació del servei d’atenció a domicili
A proposta de l’àrea competent, s’incrementa un 4,20%, es modifica el redactat de la
lletra a) i s’afegeix el punt 13, tal i com s’indica a continuació:
Servei d’atenció a domicili: 21,10€/hora
a) Totes les persones empadronades a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols rebran un
66% de reducció de la taxa.
../..
13.- Les persones beneficiàries del Servei de SAD-dependència que desitgin ampliar e
nombre d’hores de servei de SAD, establerts en el seu PIA segons la normativa
establerta, hauran de fer efectiu en concepte de taxa l’import equivalent al mòdul
cost/hora que anualment estableix el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya. Per l’any 2012 està establert en 16,25€/hora. Aquest import
serà aplicat al 2013 fins el moment que es proposi el nou mòdul cost/hora.

- Annex 10.- Taxa per devolució de vehicle retirat de la via pública
S’incrementen un màxim del 6,9% les taxes, resultant els imports següents:
- Per devolució ../..

90,60€

- Per enganxament ../.. 46,39€
- Per dipòsit ../..
Els primers dos dies
0,00€
Tercer dia i successius (per dia) 7,69€

- Annex 12.- Taxes dels serveis de l’organisme autònom Escola de Música
D’acord amb la proposta de la Junta Rectora de data 24 d’octubre, s’incrementen un
màxim del 6,9% les taxes resultant les quotes següents:
matrícula ordinària
matrícula segon membre unitat familiar
matrícula a partir del tercer membre unitat familiar
sensibilització
iniciació
iniciació II
elemental 1-2
elemental 3-4
grau mitjà
instrument complementari
música de cambra
aula estudi per hora
coral
classe de grup
suzuki
llenguatge
lliure instrument 30min
lliure instrument 45min
lliure instrument 60min
adults educació veu
adults educació veu + llenguatge
adults instrument 45min + llenguatge
conjunt instrumental
colònies musicals
colònies musicals (segon i ss germans)

74,80
37,40
0,00
26,70
58,75
58,75
80,15
80,15
109,00
32,05
32,05
1,06
6,40
12,80
72,65
38,45
51,30
68,40
83,35
34,20
63,05
89,80
12,80
369,85
296,00

- Annex 14.- Taxes de sanitat preventiva de retirada de nius de gavians i de gavians
caiguts dins del nucli urbà
S’incrementa un màxim del 6,9% la taxa, resultant una quota de 129,80€.

- Annex 16.- Taxes per prestació de serveis de boia de la reserva marina
S’incrementa un màxim del 6,9% la taxa, resultant una quota de 452,71€.

i.- Ordenança reguladora de les taxes pel servei de recollida, transport i tractament
d’escombraries i preu públic pel servei e recollida i gestió i dels residus comercials, en
els aspectes següents:
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S’incrementen un màxim del 6,9% tant les taxes com el preu públic de recollida
comercial, d’acord amb el quadre adjunt a la proposta.
S’afegeix a l’article 6 els punt 6 i 7 amb el redactat següent:
6.- Per l’aplicació de les tarifes referides en el present article, tindrà la consideració de
superfície computable la major de les següents:
- Superfície consignada a la llicència d’activitats
- Superfície consignada al projecte tècnic presentat
- Superfície total declarada a efectes de l’Impost sobre activitats econòmiques
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7.- L’epígraf 8.02 (Resta de locals sense activitat o amb activitats no especificades) serà
d’aplicació a aquells locals destinats a aparcaments o magatzems sense activitat que
integrin una unitat cadastral independent.
A l’article 8 es deroga el punt 1 referent a la no subjecció de garatges particulars i o
trasters.
A l’article 10, es corregeix el redactat i on diu IPREM ha de dir IRSC.
Es corregeix la posició de la disposició addicional que va davant de la disposició final.

2.- Modificar l’Ordenança reguladora de Tarifes de l’Estacionament controlat de
vehicles (Zona Blava i Aparcament de la Plaça del Mercat).
Es modifica el límit horari de la zona blava del casc urbà, que passa de dues a tres hores
i s’incrementen una mitjana del 2,64% les tarifes, a excepció dels abonaments, que
s’incrementen un 43,54%.
Es diferencien les denúncies i s’estableix la tarifa per anul·lació de denúncia per temps
exhaurit, 4,00€, i la tarifa per anul·lació de denúncia per no treure tiquet, 6,00€, que
suposa un increment respecte a la tarifa única anterior d’anul·lació de denúncia del 33,%
i del 100%, respectivament.
Les tarifes del aparcament de la plaça del Mercat s’incrementen una mitjana del 2,42%.
S’estableix la modalitat d’abonament nocturn per l’aparcament de la plaça del Mercat.
Les tarifes resultants són les següents:
a) Casc Urbà de la Ciutat( Zones assenyalades )

Amb límit de 3 hores
30 minuts
0,41
1 hora
0,72
90 minuts
1,08
2 hores
1,44
150 minuts
1,74
3 hores
2,05
Anul·lació denúncia per temps exhaurit
4,00
Anul·lació denúncia per no treure tiquet
6,00
La resta de tram temporal es fraccionen en imports proporcionals de 0,05.-€
Amb límit de 6 hores
30 minuts
0,41
1 hora
0,72
90 minuts
1,08
2 hores
1,44
3 hores
2,05
4 hores
2,82
5 hores
3,59
6 hores
4,36
Anul·lació denúncia per temps exhaurit
4,50
Anul·lació denúncia per no treure tiquet
6,00
La resta de tram temporal es fraccionen en imports proporcionals de 0,05.-€

b) Platja de Sant Pol ( Zones assenyalades de les vies
de trànsit )
30 minuts
0,41
1 hora
0,72
90 minuts
1,08
2 hores
1,44
3 hores
2,05
4 hores
2,67
Anul·lació denúncia per temps exhaurit
4,00
Anul·lació denúncia per no treure tiquet
6,00
La resta de tram temporal es fraccionen en imports proporcionals de 0,05.-€

c) Aparcaments de la Corxera i Horta d'en Palahí
Del primer minut fins al minut 30
0,044 €/ minut
Del minut 31 fins al minut 60
0,028 €/ minut
Del minut 61 fins al minut 240
0,023 €/ minut
Del minut 241 fins al minut 360
0,011 €/ minut
Del minut 361 fins al minut 1440
0,000 €/ minut
L'arrodoniment de tarifa per minuts s'efectuarà a dos decimals i a la baixa
Abonaments
24 hores

Setmanal Quinzenal
40,00
75,00

Mensual
130,00
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Diürn ( de 9 h a 21 h )
Nocturn ( de 20 h a 9 h )

25,00
15,00

45,00
30,00

d) Aparcament de la Plaça del Mercat
Juliol / Agost / Dissabtes / Festius
Del primer minut fins el minut 15
Del minut 16 fins el minut 135
Del minut 136 al minut 160
Del minut 161 al minut 1.440
(de cada 24 hores d’estacionament)
De l’01/09 al 30/06 laborables
Del primer minut fins el minut 15
Del minut 16 fins el minut 140
Del minut 141 al minut 190
Del minut 191 al minut 240
Del minut 241 al minut 1.440
(de cada 24 hores d’estacionament)

80,00
50,00

0,0564 €/ minut
0,0051 €/ minut
0,0790 €/ minut
0,0441 €/ minut

0,0420 €/ minut
0,0051 €/ minut
0,0564 €/ minut
0,0564 €/ minut
0,0441 €/ minut

Abonaments COTXE
Anual 12h (21h – 09h)
Mensual hivern 12h (21h – 09h)
Mensual estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost
Quincenal estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost
Setmanal estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost

595,77
51,27
64,09
34,86
19,48

Abonaments MOTO
Anual 12h (21h – 09h)
Mensual hivern 12h (21h – 09h)
Mensual estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost
Quincenal estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost
Setmanal estiu 12h (21h – 09h) juliol i agost

141,51
12,31
15,38
8,46
4,65

3.- Actualitzar les tarifes incloses a la Reglamentació de Preus Públics amb un
increment màxim del 6,9% i el·liminar els preus públics referits a la guia "Mes".
Els preus resultants són els següents:
Lloguer de material municipal
carpa a famílies
carpa a empreses
cadires per unitat per primer dia

21,54
30,94
0,51

cadires per unitat i dia addicional
taules per unitat per primer dia grans
taules per unitat i dia addicional grans
taules per unitat per primer dia petites
taules per unitat i dia addicional petites
col·locació punt de llum
cessió ordinador biblioteca per navegar
Cursos de formació
30 hores 3 crèdits matrícula ordinària
30 hores 3 crèdits matrícula estudiant i jove
30 hores 3 crèdits matrícula jubilat o aturat
30 hores 1,5 crèdits matrícula estudiant i jove
30 hores 1,5 crèdits matrícula jubilat o aturat
Trobada
Serveis de la brigada
per hora de camió grua (1a) vehicle
per hora de camió grua (1a) conductor
per hora de camió grua (2a) vehicle
per hora de camió grua (2a) conductor
per hora de camió sense grua (2a) vehicle
per hora de camió sense grua (2a) conductor
m2 llamborda grisa
m2 llamborda
m2 d’asfalt
per hora de peó

0,10
4,22
0,21
1,37
0,10
42,54
3,47
68,52
50,83
24,85
24,85
16,78
24,26
23,73
13,89
18,76
13,89
13,68
13,89
28,70
28,70
19,88
13,89

Els preus públics de l’Ens Autònom Emissora municipal, d’acord amb la proposta de la
Junta Rectora de data 24 d’octubre, s’incrementen un 6,99%.
Emissora municipal
gravació, per unitat
per falca fins a 30 segons
115 falques
213 falques
320 falques

19,90€ + IVA
3,32€ + IVA
307,50€ + IVA
403,75€ + IVA
541,40€ + IVA

4.- Advocar la competència a favor del Ple per a la modificació dels preus
assenyalats.
5.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, durant els
quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï
per correu, s’haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de
correus i anunciar a l’Ajuntament la remissió de la reclamació mitjançant tèlex,
fax o telegrama en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no
seran admeses les reclamacions si són rebudes per l'Ajuntament amb posterioritat
a la data de finalització del termini assenyalat. En el supòsit de que no se’n
presentin, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat
d'adoptar nous acords, en compliment del que estableix l’article 17.3 del Reial
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
6.- Les Ordenances aprovades o modificades així con la Reglamentació de Preus
Públics començaran a regir l’1 de gener de 2013 una vegada publicat el text íntegre
de les modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.>>
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La proposta queda aprovada amb el següent resultat:
12 VOTS A FAVOR: 7 CIU, 5 PSC.
2 ABSTENCIONS: 1 ICV, 1 ERC.
4 VOTS EN CONTRA DE TSF.
L’alcalde dona per finalitzada la sessió, de la qual com a Secretari, redacto la següent
acta.
El secretari,
L’Alcalde,

Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó i Albertí

