
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 08/11 
 
Data: 7 de novembre de 2011 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 22:35 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Maria Muñoz Vilanova (CiU) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència 
-Josep Bertran i Company (CiU) 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 12/09/2011 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia de l’ esborrany 
d’aquesta acta, motiu pel qual no es llegeix. 
 No havent-hi esmenes a fer, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2011 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que, des de la darrera sessió plenària, s’han aprovat les 
següents resolucions: 
-73/11, de 14 de setembre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 50/11- Lourdes Pujols Carol, per formigonar rampa al costat de la 
casa, al Camí de la Torre núm. 26 
*Exp. 51/11 - Construccions Beravi, SL, per fer regates noves de llum i 
canviar caixetins a Cal Bep nou 

-74/11, de 14 de setembre, atorgant llicència de primera ocupació a Avià Nord, 
SL, per casa plurifamiliar entre mitgeres a l’av. Pau Casals, 78 
-75/11, de 19 de setembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades del 
mercat ambulant, segon i tercer trimestre de 2011 
-76/11, de 19 de setembre, autoritzant el canvi de la llicència municipal 
ambiental de l’explotació ramadera de “la Pineda”, de Francesc Beringues 
Potrony a Josefa Rodríguez Barrera. 
-77/11, de 20 de setembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 

* Exp. 53/11 – Josep Dachs Sabata, per aplanar 300 m2 de terreny, per 
preparar construcció de nova nau de gallines a la Finca Cal Dachs 
* Exp. 54/11 – Lluís Mas Pagerols, per canviar teules i llates trencades 
de la teulada i carener a la Casa Gurans. 

-78/11, de 29 de setembre, contractant el Sr. Federico Jesús Baños López com 
a operari tècnic mediambiental, substituint a la Sra. Verònica Díaz Guerrero, de 
l’1 d’octubre al 31 de desembre. Contracte de pla d’ocupació de 28 hores a la 
setmana. 
-79/11, de 29 de setembre, contractant de l’1 d’octubre al 31 de desembre a la 
Sra. Maria Mercè Rial Pijoan, amb una dedicació setmanal de 6 hores, com a 
operària de neteja de l’Ateneu. 
-80/11, de 5 d’octubre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 55/11 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per obrir una cata a la 
vorera de l’av. Antoni Gaudí, 23B, per a connexió d’1 ramal. 
*Exp. 59/11 – Ramon Vila Tarrés, per fer clavegueram, amb canalització 
fins el carrer, i connexió del servei d’aigua a la finca “Cobert Teuleria de 
Graugés”. 

-81/11, de 5 d’octubre, incoant expedient per donar de baixa al padró 
d’habitants a 12 persones, per no residir als domicilis durant la major part de 
l’any. 
-82/11, de 6 d’octubre, aprovant 3 liquidacions de la taxa per ocupació de la via 
pública, d’abril a setembre de 2011. 
-83/11, de 13 d’octubre, sobre compareixença i oposició al recurs presentat 
pels Srs. Alícia Roig i Alvaro Rosal pel tema de conveni urbanístic de Graugés, 
designant als Sr. Alfons Conesa com a advocat i Joan Lluís Rovira com a 
procurador i tramesa de l’expedient administratiu al TSJC 
-84/11, de 14 d’octubre, sol·licitant al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat una subvenció per a la redacció de l’estudi: 
Millora de l’eficiència de la gestió de les instal·lacions d’enllumenat públic. 
- 85/11, de 14 d’octubre, anul·lant, per improcedent, la liquidació practicada a 
Habitatges Cim, SL per l’ocupació de la via pública d’abril a setembre de 2011. 
- 86/11, de 14 d’octubre, anul·lant 1 rebut d’escombraries per motius 
d’improcedència. 



- 87/11, de 19 d’octubre, sobre modificació no substancial de la llicència 
ambiental a nom de la societat Riu Cantons, SCP per l’activitat d’explotació 
porcina d’engreix a la finca “Granja Cal Castanyer” i aprovació del Pla de gestió 
de les dejeccions ramaderes. 
- 88/11, de 19 d’octubre, atorgant llicència de primera ocupació als Srs. Xavier 
Planes i Queralt Sales, per l’habitatge unifamiliar del C. del Llac núm. 6. 
 
 No hi ha intervencions. 
 
3 – RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE 
PRÒRROGA DEL CONVENI AMB L’ICASS PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE CENTRE DE DIA 
 
 La Junta de Govern local, en sessió de 25 de juliol de 2011, adoptà 
l’acord que transcric a continuació : 
 
“6.1 – Sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre 
l’ICASS i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent 
gran dependent, a Avià. 
 
En data 1 de desembre de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials, del Departament d’Acció Social i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del servei del 
Centre de dia per a gent gran dependent, a Avià.  
 
Aquest conveni estableix les condicions i pactes per a la prestació del servei de 20 
places  d’acolliment diürn per a persones grans dependents al centre de dia “Centre de 
dia i serveis d’Avià” i va ser prorrogat en data 9 de juny de 2011, amb vigència fins el 
31 de desembre de 2011, si bé es pot prorrogar amb pròrrogues expresses per anys 
successius fins l’any 2015. 
 
Atès que la voluntat municipal és prorrogar el conveni durant l’any 2012, per 
unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la renovació, des de 
l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2012, del conveni de col·laboració 
interadministrativa signat l’1 de desembre de 2009 i prorrogat el 9 de juny de 2011 
entre aquest organisme i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del servei de Centre de 
dia per a gent gran dependent, a Avià. 
 
Segon. Autoritzar a la Sra. alcaldessa la signatura de l’addenda al conveni i qualsevol 
altre document que sigui necessari al respecte 
 
Tercer. Donar compte d’aquest acord en el primer ple ordinari que realitzi la 
corporació, perquè sigui ratificat.” 
 
 Atesa la necessitat de que l’acord sigui ratificat pel Ple, es proposa 
l’adopció del següent acord : 
Únic. Ratificar, en la seva integritat, l’acord adoptat per la Junta de Govern 
local, en sessió de 25 de juliol de 2011, sobre la sol·licitud a l’ICASS de la 
renovació per l’any 2012 del conveni de col·laboració referent a la prestació del 
servei de Centre de dia per a gent gran dependent. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
PRESSUPOST DE 2011 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 1 de febrer de 2011, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2011, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
Vista la necessitat d’incorporar al pressupost la partida d’inversió destinada al 
mobiliari de l’hotel d’entitats i l’amortització anticipada de part del préstec 
concedit per a la 2ª fase del pavelló, així com de complementar algunes 
aplicacions de despeses que es preveu quedaran amb consignació insuficient, 
procedeix la tramitació de l’expedient de modificació del pressupost, amb 
càrrec als majors ingressos previstos i al romanent de tresoreria positiu de la 
liquidació de 2010. 
  
Atès el que disposa l’article 177 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, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 1/11 de modificació del pressupost 
municipal de 2011, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplement de diverses aplicacions de despeses, per un import total de 
64.170,52 €, dels quals 55.277,37 € procedeixen de majors ingressos i 
8.893,15 € del romanent de tresoreria del 2010. 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no 
es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + CiU) i 3 vots en contra 
(IxA-PM) 
 
 En el torn d’intervencions,  la Sra. Rosalia Monroy discuteix l’oportunitat 
d’aquesta modificació, per diversos motius: increments importants en les 
despeses de seguretat social i treballs tècnics urbanístics, falta de justificació 
de l’increment de la participació en els tributs de l’estat i la seva adequació a 
les recomanacions que feia l’informe econòmic i financer encarregat la 
legislatura passada, sobretot en allò referent al romanent de tresoreria, 
demanant poder veure les dades en que es basa la modificació. 
 El Sr. Llorenç Altozano diu que encara no han tingut temps d’aplicar 
totes les recomanacions de l’informe, que aquesta modificació es tramita com 
s’ha vingut fent en els darrers 4 anys i que no té altra finalitat que ajustar les 
previsions inicials a les reals, quedant que la regidora pot passar quan vulgui 
per secretaria a comprovar les dades que apareixen a la proposta 
 
 



5 – INFORME DE LES NOVES TARIFES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
PROPOSADES PER SOREA 
 
 Sorea, com a societat concessionària del servei municipal d’aigua 
potable d’Avià, ha presentat un estudi econòmic per determinar les noves 
tarifes del servei. 
 En aquest estudi es proposa un increment general de les tarifes d’un 
36,05 % respecte les darreres que es van aprovar per la Comissió de Preus de 
Catalunya el 28 de juliol de 2009. 
 L’increment es justifica perquè des de l’anterior estudi de tarifes, la 
concessionària ha aportat 68.076,14 € en noves instal·lacions que s’han afegit 
al servei; per l’increment de les despeses  en personal, materials de 
conservació, treballs de tercers i despeses generals relacionades amb el 
problema de la presència de calç a les canonades i per la reducció d’un 12 % 
del consum. 
 La concessionària, per evitar un impacte excessivament brusc en la 
càrrega tarifària dels abonats, proposa una aplicació gradual de les tarifes 
resultants, a raó d’un increment anual del 8% durant els propers 4 anys. 
 Entenent que les tarifes estan ben justificades per l’estudi econòmic i 
que tenen per objectiu aproximar-se a l’equilibri econòmic i financer de la 
concessió, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Informar favorablement la següent proposta de tarifes del 
subministrament d’aigua presentada per Sorea, Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, SA : 

a) Tarifes de subministrament d’aigua 
Mínim de consum:  6 m³/uc/mes 
Ús domèstic 
 Fins a 6 m³/uc/mes   0,9453 €/m³ 
 De 6 a 16 m³/uc/mes  1,4893   “ 
 Excés de 16 m³/uc/mes  1,9900   “ 
Ús agrícola/ramader/industrial 1,3915   “ 
b) Conservació d’escomeses i comptadors 1,50 €/ab/mes 
c) Drets de connexió           175,65 €/alta 

Segon. Aplicar l’increment de forma gradual, d’acord amb la proposta de 
Sorea, a raó d’un 8 % anual durant els propers 4 anys, a comptar des de que la 
Comissió de Preus de Catalunya autoritzi l’aplicació de les noves tarifes. 
Tercer. Remetre l’estudi econòmic i el present acord a la Comissió de Preus de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + CiU) i 3 en contra (IxA-
PM) 
 
 En el torn d’intervencions es produeixen les següents intervencions 
(resumides): 
-Rosalia Monroy. A què es degut l’increment del 8 % anual, per a quines 
inversions. 
-Patrocini Canal. És per actualitzar les tarifes i fer unes inversions de 68.000 € 
per portar l’aigua en més bones condicions, sobretot a Graugés, on cal canviar 
un tram de canonada. 



-Rosalia Monroy. Amb els aquasònics no s’havia de solucionar el problema de 
Graugés ? 
-Patrocini Canal. Es millorarà, però amb el temps i quan les canonades són 
petites la calç existent no se l’emporta. 
-Rosalia Monroy. Són les mateixes històries que van dir el 2009. 
-Patrocini Canal. En l’anterior legislatura es van fer dues puges consecutives, 
un 33 % el 2008 i un 13 % el 2009 i ara, per invertir, exigeixen actualitzar les 
tarifes. 
 Aquest increment suposa un cost de 0,57 €/mes a una família amb un 
consum normal de fins a 18 m3 el trimestre. 
-Rosalia Monroy. És una pujada important, un 32 per 100, per la inversió que 
cal fer. 
-Patrocini Canal. L’increment toca fer-lo igualment i les inversions es fan 
després de demanar-ho molt. 
-David Vidal. Sorprèn que una de les causes de l’increment és l’estalvi d’aigua 
-Llorenç Altozano. Hi ha unes inversions fetes que s’han d’amortitzar i si no es 
consumeix tant, surt a pagar més. 
-Rosalia Monroy. Quants operaris tenen a Avià ?. Quins horaris fan ? 
-Patrocini Canal. No sabem quants operaris destinen a Avià, depèn de les 
avaries i de la feina, la realitat és que aquest estiu, quan se’ls avisava, en 15 
minuts eren a Graugés. 
-Llorenç Altozano. A l’estudi econòmic posen  una dedicació de 1,45 operaris 
destinats al servei. 
-María del Agua Cortés. La lectura dels comptadors es podria fer amb la 
brigada i suposaria un estalvi. 
-Llorenç Altozano. Ens cobrarien el mateix. 
-Rosalia Monroy. Se sap l’aigua que es compra a Berga ? 
-Llorenç Altozano. Precisament una part de les inversions és per no haver de 
comprar tanta aigua a Berga. 
-Rosalia Monroy. Els aquasonics estan tots posats ?. 
-Ramon  Gangolells. S’està acabant de posar l’arqueta al que s’ha d’instal·lar al 
dipòsit de la carretera. 
-Patrocini Canal. Els altres dos (Graugés i el Pou) ja estan posats. 
 
6 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran 
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 



Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres  
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació 

del servei de gestió de residus 



municipals. 
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la llicència 

d’autotaxi  
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 

documents administratius 
Ordenança fiscal núm. 11, annex 1 reguladora del preu públic del menjador 

escolar  
Ordenança fiscal núm. 11, annex 3 reguladora del preu públic pel lloguer de 

la pista poliesportiva i camp de futbol de 
terra municipals 

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal  

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació 
del servei de teleassistència i banc 
d’ajuts tècnics 

 Les modificacions de les tarifes es concreten de la següent manera: 
 
* Ordenança núm. 1.  El tipus de gravamen serà el 0,85 per cent, tant en béns 
de naturalesa urbana com en béns de naturalesa rústica i de l’ 1,00 per cent 
per als béns de característiques especials 
* Ordenança núm. 3. Les quotes de l’impost es calcularan aplicant el coeficient 
1.60 al preu mínim establert per la Llei d’hisendes locals. 
* Ordenança núm. 5. El tipus de gravamen serà el 3,50 per 100 sobre el 
pressupost de les obres 
* Ordenança núm. 7. Les tarifes que s’estableixen són les següents: 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 
 

101,50 
55,66 

 
 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 139,66 
Epígraf segon. Allotjaments  
A)Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, fins a 60 places comensals 
B) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, de més de 60 places comensals 

375,76 
 

612,48 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, fins a 60 places comensals 
D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, de més de 60 places comensals 

375,76 
 

612,48 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 
60 places comensals 
F)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, 
de més de 60 places comensals 

375,76 
 

612,48 

G) Pensions i residències cases de pagès sense menjador 
H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 
I) Cases de Colònies 
J) Càmping (per parcel·la) 
K) Residències gent gran fins a 80 places 

139,66 
375,76 
612,48 
16,76 

1.461,56 



L) Residències gent gran de més 
M) Hospital 
N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 
O) Campaments 

2.068,00 
3.101,98 
236,96 
99,70 

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació   
A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

208,66 
375,76 

1.412,28 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 
E) Magatzems a l’engròs en general 

 
612,48 
375,76 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 
G) Botigues no alimentaries 

208,66 
166,88 

Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

A)  Restaurants fins a 60 places comensals 
B)  Restaurants de més de 60 places comensals 

 
375,76 
612,48 

C)  Cafeteries, bars fins a 40 m2 
D)  Cafeteries, bars de més de 40 m2 
E)  Whisqueries, pub i tavernes 

208,66 
375,76 
375,76 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
 

A) Cinemes i teatres 166,88 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo 612,48 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis 

 

A) Centres oficials 139,66 
B) Oficines bancàries 139,66 
C) Grans magatzems 612,48 
 
* Ordenança núm. 9. Les tarifes passen a ser: 
- Llicència d’auto-taxi ....................................................................    150,00 € 
- Renovació anual de la llicència ..................................................  100,00 € 
* Ordenança núm. 10. Les tarifes que es modifiquen són les següents: 
- Per la realització de fotocòpies:  
Servei General Estudiants Entitats 
DIN A4 paper blanc 0,15 0,10 0,05 
DIN A3 paper blanc 0,25 0,16 0,08 
DIN A4 paper color 0,20 0,15 0,10 
DIN A3 paper color 0,35 0,26 0,18 
DIN A4 a tot color 0,60 0,50 0,20 
DIN A3 a tot color 1,00 0,80 0,30 
- Per còpies de documents en CD ..... 7 € 
- Llistats informàtics, per pàgina ......... 0,50 € per pàgina 
- Diplomes llicències activitats ............ 6,20 € 
- Tramesa de fax ................................. 0,80 € per pàgina 
- Recepció de fax ................................. 0,40 € per pàgina 
* Ordenança núm. 11, annex 1. Les tarifes modificades són: 
- Per l’ús habitual del servei (+ 8 dinars/mes) ......    5,50 € /àpat 



- Per l’ús esporàdic del servei ( de 1 a 7 dinars/mes).. 6,50 €/àpat 
- Per la utilització del servei de cuina/menjador .......  1,00 €/persona 
 Des de l’1 de gener de 2012 fins a la finalització del curs 2011/2012 les 
tarifes que es cobraran seran: 
- Per l’ús habitual del servei (+ 8 dinars/mes) ......    5,00 € /àpat 
- Per l’ús esporàdic del servei ( de 1 a 7 dinars/mes).. 5,60 €/àpat 
- Per la utilització del servei de cuina/menjador .......  1,00 €/persona 
 S’autoritza a la Junta de Govern local perquè pugui aplicar les tarifes 
màximes aprovades a partir del curs 2012/2013 si ho considera convenient. 
* Ordenança núm. 11, annex 3. Les tarifes passaran a ser : 
- Pel lloguer, sense llum, de la pista poliesportiva o el camp de terra: 20,00 
€/hora 
- Pel lloguer, amb llum, de la pista poliesportiva o el camp de terra:    30,00 
€/hora 
- Per reserva de plaça .................................................................... 41,00 €/mes 
 
* Ordenança núm. 18. Les tarifes establertes a l’article 6 seran: 
  
1. Entrada general Euros 
- Menys de 3 anys 0 
- De 4 a 12 anys i + de 65 anys 2,50 
- De 13 a 64 anys 3,50 
- 15 serveis de 4 a 12 anys i + de 65 anys 25,00 
- 15 serveis de 13 a 64 anys 35,00 
- 30 serveis de 4 a 12 anys i + de 65 anys 35,00 
- 30 serveis de 13 a 64 anys 50,00 
- Matí i tarda junt de 4 a 12 anys i + de 65 anys 3,50 
- Matí i tarda junt de 13 a 64 anys 5,00 
2. Abonaments temporada  
- De 4 a 12 anys i + de 65 anys 40,00 
- De 13 a 64 anys 65,00 
 
* Ordenança núm. 19. Es modifiquen les tarifes, d’acord amb model aprovat 
pel Consell Comarcal del Berguedà 
 
Tercer- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011: 
 
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres  
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la llicència 

d’autotaxi  



Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 11, annex 1 reguladora del preu públic del menjador 
escolar  

Ordenança fiscal núm. 11, annex 3 reguladora del preu públic pel lloguer de 
la pista poliesportiva i camp de futbol de 
terra municipals 

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal  

 
Quart- Indicar que el text de l’ Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals i de l’Ordenança núm.19, 
reguladora de la taxa per la prestació dels servei de teleassistència i banc 
d’ajuts tècnics coincideixen en tot allò que constitueix prescripció legal 
d’obligatòria i general aplicació amb el model proposat pel Consell Comarcal 
del Berguedà, aprovada el 25/10/2011 i que serà publicat properament en el 
Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
Cinquè- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 
2012, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns 

Immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres  
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la llicència 

d’autotaxi  
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per expedició de 

documents administratius 
Ordenança fiscal núm. 11, annex 1 reguladora del preu públic del menjador 

escolar  
Ordenança fiscal núm. 11, annex 3 reguladora del preu públic pel lloguer de 

la pista poliesportiva i camp de futbol de 
terra municipals 



Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis en la piscina municipal  

 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + CiU) i 3 en contra (IxA-
PM) 
 
 En el torn d’intervencions intervenen: 
-María del Agua Cortés. Creiem que en l’època de crisi que patim no és 
convenient apujar les taxes, tot i que està ben justificat l’increment d’ingressos 
que suposarà, i que s’hauria d’esperar un altre any, per demostrar de cara els 
ciutadans que es fa una gestió prudent. Es podrien reduir despeses, com a 
exemple pot ser l’ús dels telèfons mòbils, si en comptes de tenir-ne tots (8), n’hi 
hagués 2 o 3 que era el promig que hi havia hi hauria un estalvi. 
-Marc Graus. Molts regidors no utilitzem aquests telèfons i fem servir els 
particulars. 
-Llorenç Altozano. Només paguem trucades, no quotes. 
-María del Agua Cortés. Ni que sigui poca cosa, estic disposada a no cobrar el 
sou com a regidora si això soluciona alguna cosa. 
-Patrocini Canal. Els percentatges són assequibles i sobretot en l’IBI tenim 
unes valoracions molt desfasades; penso que som responsables i es van 
posant les coses allà on han de ser. Cal ser conscients que l’ajuntament 
necessita diners per oferir serveis. 
-Llorenç Altozano. Aquesta puja només permet cobrir el cost dels serveis i es fa 
per poder-los mantenir i millorar-los, si és possible; en percentatge pot quedar 
espectacular però en quantitat és poca cosa i la pressió fiscal que es posa 
sobre els ciutadans és ridícula. 
-Rosalía Monroy. Caldria fer un estudi de quina altra manera es poden reduir 
despeses. 
-Llorenç Altozano. Això queda molt bé per dir però cal donar resposta a les 
necessitats des de l’equip de govern i cal corregir els preus quan no donen. 
-María del Agua Cortés. Està previst pagar cap taxa per museus privats ? 
-Secretari. Les ordenances preveuen l’IBI per l’edifici i la taxa per la llicència 
d’obertura.  
-Patrocini Canal. Respecte les retallades, estem mirant de reduir la despesa, 
així hem deixat de fer el Ressò al preu que cobrava Bífidus i, encara que no 
estigui tant bé de presentació, intentarem fer-nos-ho nosaltres, tampoc es faran 



calendaris perquè som els primers interessats en reduir les despeses i cal ser 
responsables de mantenir els serveis. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Pren la paraula la Sra. alcaldessa per comentar que la concessionària de 
la gestió del Centre de dia ho deixa el 31 de desembre d’aquest any i el servei 
es municipalitza. Ha rescindit el contracte unilateralment i consideren que cal 
mantenir-lo. El dia 14, a les 3 de la tarda, hi haurà una reunió de la comissió de 
seguiment per explicar-ho i convida a tenir-hi un representant al grup d’IxA-PM. 
 El grup de IxA-PM designa com a representant al regidor David Vidal, 
que es dóna per convocat a la reunió. 
 La Sra. Rosalia Monroy demana quants usuaris hi ha el centre, 
responent-li la Sra. alcaldessa que 7. 
 La Sra. María del Agua Cortés diu que potser s’hauria d’obrir el servei a 
d’altres llocs de l’entorn per veure si pot ser viable, perquè amb 15 usuaris ja 
era viable. 
 La Sra. alcaldessa li respon que ja s’està mirant i s’ha parlat amb 
responsables de Montmajor i l’Espunyola i no han pas dit que no. 
 La Sra. Cortés opina que caldria fer un pla de viabilitat i posar límits; per 
exemple, si a finals de 2012 no tenim x usuaris cal replantejar el servei. També 
diu que li agradaria veure l’estudi de viabilitat que es faci i els comptes i 
demana quina dedicació hi tindrà l’assistent social i si és compatible. 
 La Sra. alcaldessa li respon que no hi ha problema per veure els 
comptes del 2010, que els del 2011 encara no els tenen, que la treballadora 
social és la persona ideal per portar-lo i que la dedicació serà de 10 hores 
setmanals com estableix la normativa. 
 El Sr. Llorenç Altozano opina que l’import que haurà d’assumir 
l’Ajuntament no variarà massa del que ha estat pagant els darrers 3 anys, cal 
fer l’estudi de viabilitat... però ara s’ha de tirar endavant el projecte. Hi ha 
municipis que no tenen aquest servei i el podrien utilitzar, fent-lo viable. 
 La Sra. alcaldessa considera que amb 149 persones empadronades de 
més de 80 anys, d’aquí poc temps faltarà lloc, cal tenir paciència. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com va l’hotel d’entitats. 
 La Sra. Elisenda Martí li respon que els problemes es van resolent, que 
avui han portat uns documents que havien d’haver portat el maig passat per fer 
la contractació del comptador definitiu, de 40 kW perquè si es demana pels 55 
kW del projecte hi ha problema amb Endesa i que el tema d’humitats està 
solucionat. 
 El Sr. Llorenç Altozano diu que també s’ha resolt el problema de les 
claus dels armaris. 
 Hi ha comentaris diversos dels tres regidors esmentats anteriorment que 
abunden en el tema de la contractació del comptador de llum i de la potència a 
contractar. 
 
 



 La Sra. María del Agua Cortés demana per l’estat de la primera fase del 
pavelló i la situació de la teulada. 
 La Sra. alcaldessa li respon que fa tres mesos que s’hauria d’haver 
acabat la teulada i no n’està perquè els directors facultatius van proposar un 
mètode d’encaix de les plaques que era inviable segons Cal Buscall, després 
van rectificar, proposant una altra solució i Cal Buscall ha encadenat una sèrie 
d’errors, com un càlcul erroni de la superfície que sumat a la resposta lenta 
dels tècnics (fins el dimecres passat els tècnics no van donar la solució 
definitiva) han endarrerit el tema. 
 La Sra. Elisenda Martí explica la diferència entre el muntatge tal com 
estava previst inicialment i ho és ara, el que comporta un increment de la 
partida de fusta que ara s’està negociant. 
 La Sra. Cortés demana si Cal Buscall cobrarà el que estava 
pressupostat o a més les diferències. 
 La Sra. alcaldessa li respon que demà els ho diran. 
 La Sra. Martí conclou que Buscall ha reconegut una errada inicial en el 
càlcul de mides, tot i que inicialment ho volien repercutir a l’ajuntament. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés fa referència a una reclamació de Fupicsa 
d’interessos, per import de 4.464,04, pel retard en el pagament d’unes factures 
relacionades amb l’obra del pavelló i considera que s’havien d’haver pagat 
quan tocaven perquè els diners eren a caixa, ja que del pressupost inicial 
havien sobrat 110.000 €. 
 El secretari respon que els diners estaven pressupostats però com que 
s’havien pagat despeses del centre de dia i la Generalitat encara no ha pagat 
les subvencions que hi estan relacionades hi ha problemes de liquiditat. De 
totes maneres no s’han acceptat els interessos reclamats. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés, en relació amb la 2ª fase del pavelló, 
demana quins passos s’han fet per assegurar que no es perdrà la subvenció de 
624.000 € que van assegurar durant l’anterior legislatura. Fa referència a 
escrits de 27 de juliol de 2010 i 17 de març de 2011 relacionats amb aquesta 
subvenció i remarca que en els escrits es deia que abans del 31 d’octubre de 
2011 calia certificar una part d’aquesta segona part. Considera que seria una 
pena deixar perdre aquesta subvenció i creu que cal anar donant la tabarra. 
 El Sr. Llorenç Altozano respon que la subvenció està relacionada amb 
un conveni i que aquest no s’ha redactat, que s’ha parlat amb el Departament i 
diuen que va lligat al pla d’esports i aquest està paralitzat. 
 La Sra. Patrocini Canal explica que parlà amb Ivan Tibau i li digué que 
fins el gener no desencallarien res. 
 La Sra. Cortés insisteix que l’alcalde i regidor d’esports anteriors van fer 
molts viatges a Barcelona per lligar la subvenció i que hi havia un pla de 
finançament, on es preveien destinar els 300.000 € que s’ha de rebre dels 
promotors del Pla parcial i llavors no semblava que hi hagués cap problema 
amb el Sr. Rovira per poder comptar amb aquests diners. 
 La Sra. alcaldessa comenta que els promotors del pla parcial ara no 
tenen cap intenció de desenvolupar la urbanització i que serà difícil que vulguin 
pagar aquests diners. 
 La Sra. Cortés recorda que hi ha dos crèdits que hi estan relacionats, de 
150.000 i 126.000 € que vencen el maig del 2012. 



 El Sr. Altozano considera que, a dia d’avui, els escrits de la Generalitat 
equivalen a un pagaré, perquè es treballa amb una situació anòmala, amb 
pressupostos prorrogats. 
 
 Es tanca aquest apartat amb una pregunta de la Sra. María del Agua 
Cortés, referent a la tramitació del Catàleg de béns a protegir. Diu que la 
finalitat del catàleg és desenvolupar el llistat de béns a protegir que consta al 
POUM; que es va redactar amb una subvenció i que caldria fer la seva 
tramitació, perquè la llei diu que ha d’estar aprovat un any després de la 
publicació del POUM, oferint-se a l’equip de govern per donar-los la informació 
que pugui saber al respecte. 
 El Sr. Llorenç Altozano demana si la subvenció està cobrada. 
 El secretari contesta que han abonat una tercera part i s’ha demanat fa 
poc el pagament de la resta però que, segurament, només pagaran la 2a. part, 
en no haver fet l’aprovació inicial. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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