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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
Identificació de la sessió 
Número: 04/2013 
Caràcter: extraordinària 
Data: 4 de novembre de 2013 
Horari: de 20:05 a 20:20 hores 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa (CiU) 
Eugeni Coll i Rovira, primer tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Llurba i Borrull, segon tinent d'alcalde (CiU) 
Joan Pons i Mariné, regidor (CiU) 
Maria Rosa Domènech i Lladó, regidora (PSC-PM) 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor (PSC-PM) 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor (PSC-PM) 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
Es reuneix, per tant, amb el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen 
set regidors dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els arts. 46.2 c) 
de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98 c) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90 del Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
1r.- Ordenances fiscals per a l'exercici de 2014 – Aprovació provisional 
 
L'Ajuntament pretén establir l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de celebració 
de matrimoni civil i modificar diverses ordenances fiscals que regulen impostos i taxes que recapta el 
municipi, d’acord amb el que estableix l'article 15 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El secretari interventor ha elaborat una proposta de l'ordenança que es pretén establir i de les modificacions 
a fer en les ordenances fiscals i l'informe tècnic i econòmic que consta a l'expedient posa de manifest el cost 
dels serveis i la possibilitat de cobrir-los amb la recaptació proposada. 
 
Es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació 
del servei de celebració de matrimoni civil. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment les modificacions de les següents ordenances fiscals: 
 
I-01 Impost sobre béns immobles 
I-02 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
I-03 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
I-04 Impost sobre activitats econòmiques 
I-05 Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
T-01 Taxa per expedició de documents administratius 
T-02 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques 
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T-03 Taxa per ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat 
municipal per empreses subministradores de serveis públics 
T-04 Taxa de cementiri municipal i altres serveis funeraris de caràcter local 
T-05 Taxa de serveis de clavegueram 
T-06 Taxa de recollida d'escombraries i altres residus sòlids urbans 
T-07 Taxa de subministrament d'aigua 
T-08 Taxa de piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs 
T-09 Taxa per instal·lació de quioscos a la via pública 
T-10 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runa, 
tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues 
T-11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa 
T-12 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
T-13 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb anuncis, i per portades, aparadors i vitrines 
T-14 Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública 
T-15 Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament 
exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 
T-16 Taxa del servei de veu pública 
T-17 Taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció 
integral de l'administració ambiental 
T-19 Taxa per atorgament de llicències o autoritzacions administratives d'autotaxis i altres vehicles de 
lloguer 
T-20 Taxa del servei d'ajuda a domicili 
 
Tercer.- Sotmetre aquest acord i els textos de les ordenances fiscals que s'hi annexen a informació pública 
durant un període de trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP, per tal que 
els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat 
l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de 
les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener del 2013 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
El Ple de la corporació, per unanimitat APROVA el punt primer i tercer de la proposta d'acord, i per quatre 
(4) vots a favor del grup de CiU i tres (3) vots en contra del grup PSC-PM APROVA el punt segon de 
l'esmentada proposta. 
 
Acabats tots els punts de l'ordre del dia, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marçal Lídia Bargas i Musoy 
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