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1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
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 aque
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

ACTA DE LA SESSIÓ 
PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOV

 

 

de 2015 

Hora de finalització: 18:45 
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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 

uladores 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 

ndran 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 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
edacció 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 aque
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  
PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE NOV EMBRE DE 2015

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
TRIBUTS MUNICIPALS  

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
estableix en els seus articles 15 a 19 el 

procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 

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 

ndran 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 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 

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. 

ENT AL  
DE 2015 



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 2016 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  
 
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida, tractament i 

eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans 

Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la cessió d’ús del 
local sociocultural 

 
Les modificacions proposades afecten a les tarifes, que es concreten de la 
següent manera : 
 
Ordenança fiscal núm. 8 
 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents 



 
Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 

113,98 
62,48 

 
 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals   
Per cada  despatx professional 156,88 
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 

422,06 
 

687,96 

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 

422,06 
 

687,96 

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 

422,06 
 

687,96 

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

156,88 
422,06 
687,96 
18,86 

1.641,64 
2.322,80 
3.484,16 
266,16 
113,16 

 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  

 

A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

232,06 
422,06 

3.508,92 

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

 
681,16 
422,06 

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

234,38 
188,42 

Epígraf quart. Establiments de restauració  
 

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

422,06 
687,96 

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

234,38 
422,06 
422,06 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles  
 

A) Cinemes i teatres 188,42 



B) Sales de festes,  discoteques, bingo 687,96 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils  o de 
serveis  

 

A) Centres oficials 156,88 
B) Oficines bancàries 156,88 
C) Grans magatzems 687,96 
D) Altres locals no expressament tarifats 113,98 

 
Ordenança fiscal núm. 18 : 
 
Article 6. Quota tributària 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents : 
 
Cessió a particulars i entitats en general 300 € / dia 
Cessió a associacions col·laboradores amb festes locals 150 € / dia 
Cessió a associacions sense finalitat de lucre del municipi Gratuït 
Cessió a particulars empadronats al municipi 100 € / dia 
Per la realització de cursos o tallers promoguts per 
particulars de dilluns a divendres no festius 

30,00 € / dia 

Per la realització de cursos o tallers promoguts per 
particulars en festius i caps de setmana 

50,00 € / dia 

Quota per l’ús de la calefacció (en tots els casos) 50 € / dia 
Quota per la neteja de la sala quan l’activitat ho requereixi 30 € / dia 
Per la celebració de matrimonis civils 100 € / cerimònia 
 
Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.-  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.  
 
 



2  – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSON AL DE 
LA CORPORACIÓ D’UNA SEGONA PART DE LA PAGA EXTRAORD INÀRIA 
DE DESEMBRE DE 2012 
 
Atès que en el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de 
l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a 
l’economia, s’estableix que les diferents administracions públiques hauran 
d’abonar dins de l’exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual serà equivalent a 48 dies o el 26,23 per 
cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de 
la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic 
o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, 
per aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Atès que la competència en matèria de retribucions correspon al Ple, d’acord 
amb l’article 52.2.j) del 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 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Aprovar l’abonament al personal de la corporació que hi tingui dret, del 
26,23 per cent de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 
2012. 
 
Segon . Sol·licitar als Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona que realitzi els càlculs per determinar la nòmina d’aquesta paga 
extraordinària. 
 
Tercer . Incorporar en el pressupost de 2015 l’import d’aquesta nòmina 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


