
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 08/13 
 
Data: 4 de novembre de 2013 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 21:23 
 
Assistents: 
 
- Llorenç Altozano Sevilla(CiU) (alcalde) 
- Patrocini Canal i Burniol (SA)  
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- Santiago Roca i Roig (CiU) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència: 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passen a tractar els assumptes 
de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1.- 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 hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
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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 
 

A C O R D S 
 
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 2014 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de gestió de residus municipals 
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del 

servei de teleassistència i banc d’ajuts 
tècnics 

 



Tercer.-  Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les 
mateixes que a continuació es relacionen: 

 
Ordenança Fiscal núm. 21 Reguladora de la taxa per la utilització 

d’instal·lacions municipals 
 
Quart.- 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 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 30 de setembre de 
2013: 
 
Cinquè- 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, que s’aprovarà i  publicarà properament en el Butlletí oficial 
de la província de Barcelona. 
 
Sisè - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, 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 30 de setembre de 2013, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals. 
 
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn de paraules el Sr. alcalde explica que les taxes es mantenen com l’any 
passat, a excepció de les escombraries, que són les aprovades pel Consell Comarcal. 
Explica que s’ha creat una taxa nova per regular la utilització de les instal·lacions municipals 
(Ateneu, on ja hi havia una regulació oficiosa anterior, l’Hotel d’entitats i la pista poliesportiva 
coberta). 



 La Sra. Monroy, sobre les tarifes de l’Hotel d’entitats, demana si no hi ha diferència 
segons la sala i si només s’utilitza una estona. 
 El Sr. alcalde respon  que s’ha optat, per simplificació, en preveure un preu de cessió 
mensual, amb independència de l’època de l’any i del grau d’utilització. Afegeix que 
actualment hi ha dos convenis firmats i n’hi ha un altre en curs. 
 La Sra. Monroy considera que és una mica car, però que és millor que hi hagi alguna 
activitat que no estigui tancat. 
 El Sr. alcalde diu que els convenis estan lligats al curs escolar i que la filosofia és 
facilitar un espai perquè engeguin el negoci i després que es “busquin la vida”. 
  
2.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 1ª DEL 
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. HOSTAL DEL 
GRAN NOM 
 
 La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, mitjançant acord 
de 20 de setembre de 2013, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la 
Modificació puntual 1ª del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, Hostal 
del Gran Nom, d’Avià, formulada pel senyor Ramon Comaposada Seuba, fins que 
mitjançant un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient s’incorporin una sèrie de prescripcions. 
 En data 21 d’octubre, el promotor ha presentat el text refós que demana la 
CTU i justifica que la pallissa no es troba entre el límit de domini públic i la línia 
d’edificació, d’acord amb l’article 84 del Decret 293/2003 pel qual s’aprova el 
Reglament General de Carreteres. 
 Atès que l’arquitecte municipal ha comprovat la correcta incorporació de les 
prescripcions a les normes urbanístiques. 
 Es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Verificar el text refós corresponent a la modificació puntual 1ª del Pla 
especial del catàleg de masies i cases rurals, referent a l’Hostal del Gran Nom. 
Segon. Remetre el text refós, per duplicat, en suport paper i en suport informàtic i en 
format editable de tractament de textos. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 
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