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ACTA DE AJUNTAMENT PLE
Núm. :
Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

15/2014
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
21 d´octubre de 2014
des de les 21 h fins a les 22:35
Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents amb veu i vot:
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC-PM), que presideix la sessió.
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CiU)
Sra. Maria Magdalena Lupiáñez i Soler (CiU)
Sr. Joaquim Clarà i Estañol (CiU)
Sr. Pau Casals Caus (CiU)
Sr. Francisco Cárdenas Toscano (CiU)
Sr. Joan Vicente i Rufí (PSC-PM)
Sr. Júlia Vendrell i Amate (PSC-PM)
Sra. Verónica Lahoya Rodríguez (PSC-PM)
Sr. Juan José García i Cañadas (PSC-PM)
Sr. Carles Motas i López (TSF)
Sra. Josefina Cosp i Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martín Cañadas (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC-AM)
Sr. Joan Prat i Ferrer (ICV-EUiA-EPM)
Sr. Oscar Álvarez Gómez (PP)
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Vocals que no assisteixen:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí (CiU), ha excusat la seva absència per estar de viatge.
Sra. Maria Pilar Giró Roman (CiU), ha excusat la seva absència per malaltia.
Sr. Josep Saballs Balmaña (TSF).
Ordre del dia:
1.- TRANSFERENCIA DE CREDIT 3TC4/2014, DIFERENTS ÀREES
2.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 4 REGULADORA DE L'IMPOST
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER EXERCICI 2015

*
3.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 5 REGULADORA DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
PER EXERCICI 2015
4.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 6 REGULADORA DE L'IMPOST
DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER EXERCICI 2015
5.- MODIFICACIONS DE D'ANNEX 3 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA
DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMEN ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015
6.- MODIFICACIONS DE L'ANNEX 4 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8 REGULADORA
DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI 2015
7.- MODIFICACIONS DE L'ANNEX 12 ESCOLA DE MÚSICA DE LA ORDENANÇA
FISCAL 9 REGULADORA DE LES TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
REALITZACIÓ D'ACTIVITATS MUNICIPALS PER EXERCICI 2015
8.- MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 11 REGULADORA DE LA TAXA
PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS
GENERAL PER EXERCICI 2015
9.- REVISIONS DE TARIFES PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I
GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL LA CORXERA PER EXERCICI
2015

Desenvolupament de la sessió :
I. Part Resolutiva:
1. - TRANSFERENCIA DE CREDIT 3TC4/2014, DIFERENTS ÀREES
La proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de Règim Intern i
que, té el següent contingut:
«Atès que fins a final d’exercici 2014 estan previstes una sèrie d’actuacions i despeses a
efectuar per diverses àrees municipals que no tenen suficient consignació
pressupostària.
Atesos els informes emesos pels caps d’àrea d’infraestructures, subministraments i
manteniment d’edificis municipals, Esports i joventut, i Museu d’Història
La base 11ª d’execució del pressupost vigent preveu que per l’aprovació dels expedients
de transferència entre diferents àrees de despesa, llevat quan afectin a crèdits de
personal, correspondrà al Ple de la Corporació, amb subjecció a les normes sobre
informació, reclamacions i publicitat a que es refereixen els articles 169 a 171 del RDL
2/2004 de 5 de març.
Per tot l’anterior, es proposa aprovar un expedient de transferència de crèdit de diferents
àrees de despesa:
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16.34100.22609
17.93300.21202
18.33300.22609
18.33605.78001

Despeses activitats esportives..............................
Mat.edif.locals i instal. Infraestructures...............
Desp. Exposicions i conferencies museu.............
Conveni casino.....................................................
Total transferències positives:

15.000 €
34.508 €
33.335 €
10.000 €
92.843 €

TRANSFERÈNCIES NEGATIVES:
02.01100.31000 Interessos préstecs a concertar.............................. 31.613 €
02.01100.31001 Interessos préstecs a c/t......................................... 31.230 €
19.16201.25003 Despeses compostatge consorci............................ 30.000 €
Total transferències negatives:

92.843 €»

Interventora: Exposa l’abast de la transferència, i les raons dels augments i
disminucions de les partides.
Joan Prat: Creu que no és el moment de destinar 50.000 € a una exposició sobre canons.
Carles Motas: Demana si els 9.500 € del campionat de petanca és una valoració tancada.
Sobre l’exposició dels canons, pregunta sobre l’organització i com s’ha fet per triar el
comissari, el Sr. Homs.
Pau Casals: L’exposició es fa per donar activitat a l’Espai Thyssen durant l’hivern. Hi
ha 20.000 € de subvenció de la Diputació.
Madgalena Lupiáñez: És un campionat d’Espanya de petanca, i l’import de 9.500 € és
l’exacte.
Joan Prat: Tornar a preguntar si l’exposició tindrà retorn a la ciutat.
Pere Albó: Sí que tindrà retorn per a la ciutat. Creu que el Palau de l’Abat és un espai
que ha de donar molt de fruit a la ciutat. La petanca també pot donar lloc a importants
promocions turístiques. La persona del comissari, que no percebrà cap emolument, és
una persona amb experiència en la matèria.

*
Carles Motas: Li consta que el Sr. Homs és el creador de l’Associació Mediterrània que
rep una subvenció de l’Ajuntament. Vol saber si la subvenció té relació amb aquesta
exposició. Demana a Intervenció les aportacions de l’Ajuntament des de juny de 2011 i
les justificacions de l’associació.
Pere Albó: Pel que sap el Sr. Homs va fer arribar una proposta a l’Ajuntament.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(5 CIU, 5PSC)
(5TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP)

2. - MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 4 REGULADORA DE
L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern, i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
Degut a l’actual situació econòmica de crisi prolongada i amb l’objectiu de disminuir la
pressió fiscal tant als ciutadans en general com als empresaris que disposen de vehicles
Industrials i/o comercials i donada la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Sant
Feliu, es proposa reduir les quotes de l’impost de vehicles una mitja d’un 5,22%.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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
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Primer.- MODIFICAR la ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost de vehicles
de tracció mecànica en els termes següents.
L’article 5, referit al quadre de quotes de l’impost, es modifica per tal de reduir les
quotes una mitja del 5,22%, resultant el quadre següent:
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante

24,00€
65,00€
137,00€
160,00€
186,00€

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas

158,00€
225,00€
282,00€

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil

80,00€
158,00€
225,00€
282,00€

D) Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

34,00€
53,00€
158,00€

E) Remolques y semirremolques
De - de 1.000 y + de 750 Kg carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil.
De más de 2.999 kilogramos de carga útil.

34,00€
53,00€
158,00€

F) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motos hasta 125 cc
Motos de más de 125 hasta 250 cc

8,40€
8,40€
14,40€

*
Motos de más de 250 hasta 500 cc
Motos de más de 500 hasta 1.000 cc
Motos de más de 1.000 cc

29,00€
58,00€
115,00€

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.
Pere Albó: Proposa que en la mesura que sigui possible es faci un debat conjunt de tots
els punts de les ordenances fiscals.
Dolors Ligero: La proposta de l’equip de govern es rebaixar al voltant d’un 5% l’ICIO,
l’Impost de vehicles de tracció mecànica, la taxa sobre l’ocupació amb terrasses, i la
taxa dels guals. La resta de taxes i impostos és mantenen, excepte la piscina que no
s’havia tocat des del 2010, i es puja un 1’5%.
Degut a les lleis aprovades pel govern espanyol, s’han de buscar altres formes per
contenir les taxes i impostos, com els ajuts per l’IBI, que s’ampliaran de cares al 2015.
Ara es podrà utilitzar l’estalvi dels dos últims anys. El govern té dues prioritats: fer
arribar a la butxaca dels ciutadans la reducció d’impostos, i fer les inversions que ja
s’han tractat en els darrers plens. Espera que tot plegat ajudi a l’activitat econòmica de
la ciutat.
Joan Prat: És una proposta electoralista. No importen les mancances en neteja o altres
temes. Creu que aquests cent mil euros es podrien destinar a altres serveis, com per
exemple laboratoris d’idiomes a les escoles.
Óscar Álvarez: S’afegeix al que ha dit el Sr. Prat. S’abstindrà. La regidora s’ha oblidat
de mencionar el factor de la proximitat de les eleccions municipals. Creu que és una
operació de maquillatge. La bona salut econòmica de l’Ajuntament no dura sempre, i
l’Ajuntament ha d’assumir obligacions importants com l’expropiació de la zona verda.
No s’ha demanat la col·laboració de l’oposició ni se’ls ha informat fins a la darrera
comissió informativa.
Jordi Vilà: El marge de maniobra dels ajuntaments és molt petit. Com es fa per reduir
els ingressos municipals? Això es veurà en els pressupostos municipals. No veu
malament la rebaixa d’impostos, però creu que la rebaixa és lineal i s’hauria d’haver
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aplicat amb un criteri proporcional. Es podrien haver rebaixat més els vehicles amb
menys cavalls fiscals. S’abstindrà.
Carles Motas: Es pregunta si aquest és el tret de sortida de la campanya electoral. Creu
que la reducció és insuficient i de maquillatge. Es redueix un 0’4 % de l’import del
pressupost ordinari. Pregunta què deixaran de fer amb els cent-mil euros de rebaixa, o
potser els hi és igual perquè només preveuen a 6 mesos vista. Les obres encara no han
començat. Exposa quines quantitats suposa en diversos impostos la reducció que
proposa l’equip de govern. Proposa altres formes de millorar l’economia de la ciutat i
afavorir les empreses turístiques que una minsa reducció d’impostos. S’abstindran.
Dolors Ligero: Li contesta al Sr. Prat en relació a les mancances en la neteja, que el
contracte que van signar vostès no permet contractar serveis complementaris.
Demana als regidors de l’oposició, llevat del Sr. Vilà, que es llegeixin les lleis de l’Estat
que obliguen als ajuntaments a fer el que fem. A l’equip de govern li hagués agradat
baixar l’IBI, però la llei els hi prohibeix baixar-lo fins els 2016 inclòs. Tampoc es pot
rebaixar les taxes vinculades a serveis, d’acord amb el que preveu la LRSAL.
Es pot parlar de salut econòmica de l’Ajuntament perquè s’han estalviat tres milions en
dos anys, i ara es paga a 42 dies quan fa tres anys es pagava a 120 dies.
La rebaixa és lineal perquè vol que arribi a tothom. No recorda que aquest ajuntament
hagi fet mai una rebaixa del 5%.
Li replica al Sr. Motas que és maquillatge aprovar un augment de l’Escola Bressol que
no s’aplica fins al cap d’un any, o asfaltar els carrers amb només un centímetre, faci
falta o no.
Recorda les diverses obres que s’han realitzat durant el mandat.
Afegeix que perjudica fer al govern fer les obres ara, perquè els ciutadans primer
pateixes les molèsties, però no s’han pogut fer abans. La llei que permetia fer servir els
estalvis es va publicar el 28 de febrer, i fins els més de juny no va quedar clar com
s’havia d’aplicar.
Joan Prat: Recorda que fins fa dos anys CiU ajudava a aprovar els pressupostos al
govern del Partit Popular. Es obligatori gastar-se aquest tres milions en aquest exercici?
Aquest romanent de tresoreria és degut a la manca d’execució dels anteriors
pressupostos aprovats.
Jordi Vilà: Tampoc recorda una crisi econòmica com l’actual. Quan l’actual govern va
començar el mandat va trobar l’ajuntament en una bona situació econòmica. No l’ha
convençut la no aplicació d’un criteri progressiu, això no ho expliquen en els partits de
dretes.
Carles Motas: Recorda que la taxa única de l’Escola Bresssol la varen aprovar
conjuntament CiU i Tots per Sant Feliu. La Plaça del Puig va tirar endavant gràcies a
l’anterior equip de govern quatripartit, i l’actual govern l’ha inaugurat. Demana al

*
govern que pregunti als ciutadans si està content amb la gestió del govern. Els
pressupostos s’han aprovat sempre a meitat de l’any. Consultarà si hi ha alguna
penalització legal per no tenir les obres acabades abans d’acabar l’any. Insisteix que és
una proposta electoralista i de maquillatge.
Joan Vicente: L’impost de vehicles té de per si una progressivitat, i a més l’ordenança
fiscal té també un criteri ecològic. La subvenció de l’IBI també és progressiva i
progressista. Les obres importants és fan mitjançant una llarga carrera en la que uns
governs passen el relleu a altres.
Pere Albó: Demana brevetat en les noves intervencions.
Dolors Ligero: Només es gastarà una part dels romanents, que no arriba ni al milió
d’euros. Per tant el nou govern no trobarà la caixa buida. L’estalvi no és fruit dels
romanents no executats. Les inversions no acabades l’any passat van en una bossa a
part. L’estalvi només prové de la despesa corrent.
Joan Prat: Pregunta quin tant per cent dels pressupostos d’inversions dels darrers anys
no s’ha executat.
Es sotmeten a votació conjuntament els punts núm. 2, 4, 5 i 6 de l’ordre del dia essent
aprovats amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(5 CIU, 5PSC)
(5TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP)

3. - MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 5 REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA PER EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat adaptada a la Modificació de la Llei
18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la
competivitat i l’eficiència (BOE 17 octubre de 2014)
«ANTECEDENTS
L’entrada en vigor de noves lleis fa necessària l’actualització del redactat de la
ordenança d’acord amb la normativa vigent.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
ES PROPOSA:
Primer.- MODIFICAR la ordenança fiscal 5 reguladora del impost sobre el increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els termes següents:
Article 3.- No Subjecció:
S’afegeix l’apartat 7 a l’article 3, referit als supòsits de no subjecció, d’acord amb la
disposició final vuitena de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvi i
fundacions bancàries (BOE 28 desembre. -Vigència 29 desembre 2013) redactat de la
manera següent:
«7. No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions de béns
immobles efectuades a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària, SA, que regula la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit,
d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió d’actius.
No es produeix la meritació de l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions
fetes per la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA,
a entitats participades directament o indirectament per aquesta Societat en almenys el 50
per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d’aquesta.
No es merita l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions fetes per la
Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les
entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu objecte social, als fons d’actius
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bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de
novembre.
No es merita l’impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els
fons esmentats durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, que preveu l’apartat 10 de l’esmentada
disposició addicional desena.
En la posterior transmissió dels immobles s’entén que el nombre d’anys al llarg dels
quals s’ha posat de manifest l’increment de valor dels terrenys no s’ha interromput per
causa de la transmissió derivada de les operacions que preveu aquest apartat.»
Article 4.- Subjecte passiu:
L’apartat 4 de l’article 4, refent als subjectes passius va ser introduït per l’article 9 del
Reial Decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos (BOE 10 març. Vigència: 11 març 2012).
A partir del 5 de juliol de 2014, aquest apartat ha estat suprimit per l’apartat dos de
l’article 123 del Reial Decret llei 8/2014, d’aprovació de mesures urgents pel
creixement, la competitivitat i l’eficiència (BOE 5 juliol. Vigència 5 juliol 2014. Efectes
/ Aplicació 5 juliol 2014).
Per aquest motiu es proposa afegir a l’apartat 4 de l’article 4 el redactat següent:
«Aquest apartat, vigent des del dia 11 de març de 2012, ha estat suprimit per l’article
123 del Reial Decret llei 8/2014, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la
competitivitat i l’eficiència (BOE 5 juliol. Vigència 5 juliol 2014. Efectes / Aplicació 5
juliol 2014).»
Article 6.- Exempcions Objectives:
S’afegeix la lletra c) a l’article 6, referit a les exempcions objectives, amb efectes des
del dia 1 de gener de 2014, així com pels fets imposables anteriors a aquesta data no
prescrits, introduïda per l’apartat 1 de l’article 123 del Reial Decret llei 8/2014, de 4 de
juliol, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència
(BOE 5 juliol. Vigència 5 juliol 2014. Efectes / Aplicació 1 gener 2014) redactada de la
manera següent:
«c) Les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge
habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per la cancel·lació de deutes
germanitzades amb hipoteca que recaigui sobre la mateixa, contretes amb entitats de
crèdit o qualsevol altre entitat que, de manera professional, realitzi l’activitat de
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Tanmateix, estaran exemptes les transmissions de l’habitatge en que concorrin els
requisits anteriors, realitzades en execucions hipotecàries judicials o notarials.
Per tenir dret a l’exempció es requereix que el deutor o garant transmitent o
qualsevol altra membre de la seva unitat familiar no disposi, en el moment de
poder evitar l’alienació de la vivenda, d’altres béns o drets en quantia suficient per
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest
requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprovés el contrari, es procedirà a
girar la liquidació tributària corresponent.
A aquestos efectes, es considerarà habitatge habitual aquella en la qual hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
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anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte al concepte d’unitat familiar, s’estarà al disposat en la Llei 35/2006, de 28
de novembre, del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació
parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre
el Patrimoni. A aquestos efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet
legalment inscrita.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment es comprovarà per
l’Administració tributària municipal mitjançant consulta telemàtica de les seves
dades disponibles a altres administracions, per la qual cosa, tant el transmitent
com tots els membres de la unitat familiar hauran d’autoritzar a l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols la consulta de les seves dades personals en model i
procediment normalitzat que serà aprovat per l’Alcaldia. »
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Interventora: En relació al tema de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys,
tal com també vam comentar a la comissió, té tres parts fonamentals: introduir un
supòsit de no subjecció, que seria el que tracta de les aportacions de béns de la Sociedad
de Garantías, perquè tots ens entenguem, al “banco malo”, que no és que l’haguem
regulat nosaltres sinó que era una modificació legal i per praxis d’ordenança sembla que
és adequat recollir-la com a supòsit de subjecció per complementar el text íntegre de la
norma. I després la regulació de la exempció objectiva de les plusvàlues, en el cas de les
transmissions per impagament o per execucions hipotecàries. Es tracta de donar
cobertura legal a aquesta exempció, que inicialment va sortir al mes de juliol mitjançant
una petició de l’interessat i prèvia acreditació dels requisits pel subjecte passiu, però
després, el mateix dia de la comissió informativa, va entrar en vigor una modificació
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que establia que l’exempció s’atorgava sense necessitat d’acreditar la concurrència de
tots els requisits, però l’administració tributària té quatre anys per comprovar o acreditar
que els requisits als quals s’acollia el subjecte passiu eren veritables. El que es tracta
amb aquesta ordenança és de donar cobertura legal al que la llei diu, i que l’alcaldia
aprovi un model de declaració responsable de l’interessat que autoritzi a consultar les
dades de finques, cadastre i de renda per poder acreditar el compliment de l’obligació.
Amb la sol·licitud i declaració responsable s’atorga l’exempció però els requisits es
poden comprovar durant quatre anys.
Joan Prat: Demana que s’apliqui d’ofici.
Interventora: La llei preveu que sí que ho han de demanar els ciutadans, però amb
menys documentació.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
4. - MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 6 REGULADORA DE
L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER
EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
Degut a l’actual situació econòmica de crisi prolongada i amb l’objectiu de dinamitzar
l’activitat econòmica de la ciutat pel que fa al sector de la construcció, durament
castigat per la crisi i donada la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Sant Feliu, es
proposa reduir el tipus de gravamen un 5,40%.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
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Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
ES PROPOSA:
Primer.- MODIFICAR la ordenança fiscal 6 reguladora de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres en els termes següents:
L’article 6, referit al tipus de gravamen, es modifica del 3,9 actual a un 3,7 el que
suposa una reducció del 5,40%.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Es sotmeten a votació conjuntament els punts núm. 2, 4, 5 i 6 de l’ordre del dia essent
aprovats amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(5 CIU, 5PSC)
(5TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP)
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5. - MODIFICACIONS DE D'ANNEX 3 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMEN ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI
2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
Degut a l’actual situació econòmica de crisi prolongada i amb l’objectiu de disminuir la
pressió fiscal als ciutadans, i donada la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Sant
Feliu, es proposa reduir els coeficients correctors aplicables a les entrades de vehicles a
les reserves d’espai.
L’aprovació de la Ordenança reguladora de la concessió de targetes i la reserva
d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, aprovada per acord
de Ple de 26 de juny de 2014, fa necessària l’aprovació de les taxes corresponents al seu
article 9.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
ES PROPOSA:
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Primer.- MODIFICAR l’annex 3 “entrades de vehicles a través de les voreres i reserves
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Es redueixen una mitja del 5,19% els coeficients correctors aplicables a les entrades de
vehicles i a les reserves d’espai a la via pública, resultant els coeficients següents:
Entrades de Vehicles:
Tipus d’Entrades de Vehicles:
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
Reserves d’Espai a la Via Pública:
Tipus de Reserves d’Espai:
Per cada auto - taxi:
Per cada vehicle de lloguer:
Reserves d’espai per a obres:
Per cada vehicle que realitzi pujada i baixada de persones (activitats
assistencials i sanitàries):

Coeficient:
0,147
0,345
0,246
0,493
Coeficient:
0,143
0,475
0,190
0,143

Segon.- APROVAR les taxes per reserva d’estacionament per a persones amb
discapacitat i mobilitat reduïda en els termes següents:
D’acord amb la proposta de l’àrea de serveis socials i ciutadania, s’aproven les taxes
corresponents als supòsits de l’article 9, referit a la obligació de pagament de la reserva
d’estacionament i subjectes obligats, de la Ordenança reguladora de la concessió de
targetes i la reserva d’estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda,
aprovada per acord de Ple de data 26 de juny de 2014, afegint a continuació de les
reserves d’espai a la via pública un nou apartat amb el redactat següent:
Reserves d’Estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda:
Article Concepte:
Import:
9.1.a) Taxa anual per la reserva d’estacionament per a persones Import
amb discapacitat i mobilitat reduïda (Autoliquidació i corresponent a la
entrada en padró per l’exercici següent)
taxa per garatges
d’ús particular
9.1.b) Taxa pel pintat de la reserva d’estacionament amb
162,00€
matrícula (Autoliquidació)
9.1.c) Taxa pel trasllat d’una reserva d’estacionament amb 89,50€
matrícula (reutilitzant la mateixa placa de la matrícula)
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9.1.d)

(Autoliquidació)
Taxa pel canvi de plaques de matrícula de la senyalització
72,58€
de la plaça reservada (Autoliquidació)

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Es sotmeten a votació conjuntament els punts núm. 2, 4, 5 i 6 de l’ordre del dia essent
aprovats amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(5 CIU, 5PSC)
(5TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP)

6. - MODIFICACIONS DE L'ANNEX 4 DE LA ORDENANÇA FISCAL 8
REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EXERCICI
2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
Degut a l’actual situació econòmica de crisi prolongada i amb l’objectiu de dinamitzar
l’activitat econòmica de la ciutat, i donada la bona salut econòmica de l’Ajuntament de
Sant Feliu, es proposa reduir els coeficients correctors aplicables a les instal·lacions,
tant fixes com no fixes, un 5,06%.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
ES PROPOSA:
Primer.- MODIFICAR l’annex 4 “ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlogues amb finalitat lucrativa” de la
ordenança fiscal 8 reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local, en els termes següents:
Es redueixen una mitja del 5,06% els coeficients correctors aplicables a les
instal·lacions, resultant els coeficients següents:
Instal·lacions no Fixes:
Categoria de Carrer
A
B
C
D
E

Estiu (15/06-15/09)
0,74
0,72
0,70
0,64
0,39

Resta de l’Any
0,086
0,086
0,076
0,057
0,038

Instal·lacions Fixes:
Categoria de carrer Estiu (15/06-15/09) Resta de l’Any

*
A
B
C
D
E

0,90
0,88
0,87
0,76
0,55

0,105
0,105
0,095
0,076
0,057

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Es sotmeten a votació conjuntament els punts núm. 2, 4, 5 i 6 de l’ordre del dia essent
aprovats amb el següent resultat:
10 vots a favor
8 abstencions

(5 CIU, 5PSC)
(5TSF, 1ERC, 1ICV, 1PP)

7. - MODIFICACIONS DE L'ANNEX 12 ESCOLA DE MÚSICA DE LA
ORDENANÇA FISCAL 9 REGULADORA DE LES TAXES PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS MUNICIPALS
PER EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
El Consell d’Administració de l’organisme autònom “Escola de Música” proposa la
modificació del redactat d’algunes taxes i l’aprovació de noves modalitats de taxes.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix el procediment per a l’aprovació i
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
Les taxes per activitats o serveis prestats per l’ajuntament s’han elaborat de conformitat
amb els requisits que s’estableixen en els articles 20 al 27 del Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals. Els estudis econòmic financers de les taxes justifiquen que l’import
del cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti és igual o superior als
ingressos que es preveuen obtenir mitjançant les taxes.
ES PROPOSA:
Primer.- MODIFICAR l’annex 12 que regula les Taxes dels serveis de l’organisme
autònom “Escola de Música”) de la ordenança fiscal 9 reguladora de les taxes per la
prestació de serveis i realització d’activitats municipals, en els termes següents:
1.- Matrícula (Despeses d’Inscripció) per Curs Escolar:
S’afegeixen els codis interns del conceptes.
Codi Descripció
4021 a).- Matrícula ordinària

*
4021 b).- Matrícula a partir del segon membre de la unitat familiar
4021 c).- Matrícula a partir del tercer membre de la unitat familiar
L’última nota de l’article 1 queda redactada de la manera següent:
“- Els fills dels professors de l’escola de música tindran una bonificació a la matrícula
del 100%.”
2.- Quotes Mensuals - Exercici 2015. Període: de 1/01 a 31/12 de 2015:
S’afegeixen els codis interns del conceptes.
Codi
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4010
4011
4013
4014
4015
4016
4017
4023
4024

Descripció
a.- Sensibilització
b.- Iniciació
c.- Iniciació II
d.- Elemental 1-2
e.- Elemental 3-4
f.- Grau mitjà
i.- Aula estudi per hora
j.- Coral
l.- Suzuki
m.- Llenguatge
n.- Lliure instrument 30min
o.- Lliure instrument 45min
p.- Lliure instrument 60min
u.- Colònies musicals
v.- Colònies musicals (segon i ss germans)

Es modifiquen les descripcions següents:
Codi
4008
4009
4022

Descripció
g.- Instrument complementari 30min
h.- Música de cambra / combo
t.- Conjunt instrumental / orquestra

D’altra banda, s’eliminen les lletres k, q, r, i s per no donar el servei.
Segon.- APROVAR les taxes de l’annex 12 (taxes dels serveis de l’organisme autònom
“escola de música”) següents:
1.- Matrícula (Despeses d’Inscripció) per Curs Escolar:
S’incorpora la següent modalitat de matrícula:
Codi Descripció
Import
4053 d).- Matrícula per alumnes que només facin orquestra i/o coral 37,40€
2.- Quotes Mensuals - Exercici 2015. Període: de 1/01 a 31/12 de 2015:
S’incorporen noves taxes pels conceptes següents:
Codi Descripció

Import
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4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060

w.- Lliure amb llenguatge – instrument 30 min
x.- Lliure amb llenguatge – instrument 45 min
y.- Lliure amb llenguatge – instrument 60 min
z.- Complementàries orquestra + coral
aa.- Complementàries orquestra + coral + combo / cambra
ab.- Lloguer instruments
ac.- Tallers trimestrals

76,30€
89,80€
103,53€
12,80€
39,00€
3,00€
57,00€/ trimestre

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Dolors Ligero : A l’Escola de Música es fa una regularització de taxes no previstes i es
fan amb més detall.
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
8. - MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA FISCAL 11 REGULADORA DE
LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
A
FAVOR
D'EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL PER EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS

*
Xaloc té delegada la gestió integral de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès
general.
Fruit de les resolucions del Tribunal Europeu de Justícia i del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, els serveis jurídics representants de l'Ajuntament en aquestos
processos (Sr. Enric Mas – Xaloc) varen aconsellar la modificació de l’ordenança per tal
de deixar sense efecte aquells aspectes que afectaven a la taxa per telefonia mòbil,
d’acord amb un text homogeni comú per a tots els municipis afectats, i així poder
demanar la satisfacció extraprocessal.
Aquesta modificació es va dur a terme per acord de Ple de 29 de maig de 2014, el qual
va ser degudament comunicat al Tribunal Superior de Justícia. (Expedient
X2014004789)
Malgrat això, els serveis jurídics de Xaloc, per tal d’evitar nous contenciosos, aconsella
ara noves modificacions i esmenes al redactat de la última modificació.
FONAMENTS DE DRET:
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix 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 s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix
text legal disposa que les ordenances fiscals han de contenir com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, als articles 12 i
15 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei
58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment el 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.
ES PROPOSA:
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Primer.- MODIFICAR la ordenança fiscal 11 reguladora de la taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general, en els termes següents:
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Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
S’esmena l’apartat 2 i queda redactat de la següent manera:
“2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb
independència de qui sigui el titular de les xarxes.”
S’elimina de l’apartat 3 la referència a la telefonia mòbil i queda redactat de la següent
manera:
“3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació
que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini
públic municipal.”
S’afegeixen els apartats 5 i 6 amb la redacció següent:
“5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya,
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de
l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa
regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.”
Article 3r. Subjectes passius
S’elimina de l’article 3 la referència a la telefonia mòbil i queda redactat de la següent
manera:
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part
important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que exploten
xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.

*

Article 5è. Base imposable i quota tributària
S’elimina la referència a la telefonia mòbil al títol de l’article.
Article 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
Les referències fetes a l’article 6 passen a ser a l’article 5.
S’elimina l’apartat 5 que passa a l’article 2n.
Finalment, es modifiquen els números dels dos últims articles de la ordenança.
Article 8è. Gestió per delegació
Article 9è. Infraccions i sancions
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions. Quan la reclamació s’enviï per
correu, s’haurà de justificar la data de imposició de l’enviament en la 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 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Respecte l’entrada en vigor de les ordenances, s’estableix una data fixada a
l’article 17.4 que és a partir de la publicació del text íntegre de les ordenances o de les
seves modificacions en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, amb l’excepció de
que les Ordenances prevegin altra data diferent. En aquest cas, aquesta modificació
entrarà en vigor el dia 01 de gener de 2015.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.
9. - REVISIONS DE TARIFES PER LA UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS I GAUDI DELS SERVEIS DE LA PISCINA MUNICIPAL
LA CORXERA PER EXERCICI 2015
El Secretari llegeix la proposta, que ha estat dictaminada per la Comissió Informativa de
Règim Intern i que textualment diu el següent:
«ANTECEDENTS
Atès que l’empresa concessionària Llop Gestió ha sol·licitat la revisió de les tarifes de
la piscina municipal.
Atès que la proposta d’increment de les tarifes corresponents a les inscripcions,
mensualitats, caps de setmana i entrades puntuals és d’una mitja del 1,50%, és a dir, per
sota del 1,7%, IPC a Catalunya d’agost de 2012 a agost de 2014.
Atès que l’empresa concessionària Llop Gestió ha sol·licitat que passin a
secundàries les tarifes corresponents als serveis de salut i l’entrenador
personal.
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FONAMENTS DE DRET:
L’aprovació de les tarifes s’ha d’ajustar al procediment establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local i al 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.
ES PROPOSA:
Primer.- MODIFICAR les tarifes per la utilització de les instal·lacions i gaudi dels
serveis de la piscina municipal la corxera per exercici 2015, en els termes següents:
S’incrementen una mitja del 1,5% les tarifes següents:
1.- INSCRIPCIÓ:
- Preinfantil (de 0 a 5 anys)
- Infantil (de 6 a 15 anys)
- Jove (de 16 a 24 anys)
- Adult (de 25 a 64 anys)
- Gent Gran (a partir de 65 anys)
- Parella (els 2 membres de la parella)*
- Familiar (amb fills menors de 16 anys)**

Exempt
26,24 €
52,48 €
62,93 €
31,47 €
83,96 €
104,95 €

2.- MENSUALITATS:
- Preinfantil (de 0 a 5 anys)
- Infantil (de 6 a 15 anys)
- Jove (de 16 a 24 anys)
- Adult (de 25 a 64 anys)
- Gent Gran (a partir de 65 anys)
- Parella (els 2 membres de la parella)*
- Familiar (amb fills menors de 16anys)**

Exempt
20,52 €
36,45 €
44,63 €
26,66 €
76,42 €
97,00 €

3.- CAPS DE SETMANA
- Preinfantil (de 0 a 5 anys)
- Infantil (de 6 a 15 anys)
- Jove (de 16 a 24 anys)
- Adult (de 25 a 64 anys)
- Gent Gran (a partir de 65 anys)

Exempt
12,11 €
19,40 €
29,11 €
14,56 €

4.- ENTRADES PUNTUALS
- Preinfantil (de 0 a 5 anys)

Exempt

*
- Infantil (de 6 a 15 anys)
- Jove (de 16 a 24 anys)
- Adult (de 25 a 64 anys)
- Gent Gran (a partir de 65anys)

4,78 €
7,29 €
8,41 €
5,97 €

Segon.- MODIFICAR les tarifes corresponents a l’entrenador personal i les tarifes
corresponents als serveis estètics i mèdics (punt 7, últim i tot el punt 8), que passen a
ser tarifes secundàries.
Tercer.- Aquestes modificacions entraran en vigor el dia 01 de gener de 2015.
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la Província de Girona per al general coneixement.»
Es sotmet a votació la proposta essent aprovada per unanimitat.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
el secretari

Vist i plau
L'alcalde
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