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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 19 hores i 4 minuts del dia 3 de 
novembre de 2010, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es, Òscar Aparcicio i 
Ledesma Jaume Masqué i Riera,Cristina Fabregat i Sintes, Elvira Sintes i Martí, Rosa 
Maria Serra i Oliva, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com de la senyora regidora Eva Llovet i Castelló i 
del senyor Jordi Oliveras i Casals ambdós adscrits al grup municipal de “Convergència i 
Unió”. 
 
No hi assisteix a l’inici de la sessió el senyor regidor José Manuel Martínez i Sánchez, 
adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, qui s’incorporarà amb posterioritat 
tal com consta a la present acta.   
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
El senyor Alcalde, abans d’obrir la sessió, exposa al ple que el caràcter extraordinari de 
la sessió es degut a la urgència que concorre principalment  la celebració del sorteig dels 
membres de les meses electorals així com pel que respecta a la modificació de les 
ordenances fiscals, la publicació de l’aprovació definitiva de les quals s’ha de fer 
efectiva abans del dia 31 de desembre i per últim, pel que respecta a la modificació del 
contracte de la concessió del bar del camp de futbol municipal, degut a la propera 
obertura del espai dedicat a Casal d’Avis.  
 
Oberta la sessió per la presidència a les 19 hores i 4 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 
2010 DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 26 la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, la formació de les Meses Electorals és competència dels 
Ajuntaments. 
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Vist que  d’acord amb el precepte indicat el President i els Vocals de cada mesa, són 
designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades, que tinguin entre 
18 i 65 anys i sàpiguen llegir i escriure. El President i els seus suplents hauran d’estar en 
possessió del títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau, o 
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent. 
 
Atès que havent estat convocades les Eleccions al Parlament de Catalunya 2010 pel 
proper dia 28 de novembre de 2010, escau efectuar el sorteig per a designar els 
membres de la mesa electoral del municipi, una vegada realitzat pel ple de l’Ajuntament 
el mateix, ha determinat el següent resultat: 
 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 
 

CÀRREC NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 
PRESIDENT: 21 JOAQUINA ALCALA COLLANTES 
1er suplent president. 87 ADRIANA TERESA AYALA GRAU 
2on suplent president: 112 ESTEVE BARTRA CASASMPERE 
1er VOCAL: 7 CARLOS ADELL TORRAS 
1er suplent: 69 MARIA CRISTINA ARIAS ROZIC 
2on suplent: 105 JOSE ELISEO BARREAL DE 

FERNANDEZ 
2on VOCAL: 19 CONCEPCION ALCAIDE CATALAN 
1er suplent: 86 MARIA TRINIDAD AVILA BAUTISTA 
2on suplent: 110 VICENTE BARRIOLUENGO MARTINEZ 
 
 
 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 
 

 
CÀRREC NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: 1437 JAIME YLLA SANCHEZ 
1er suplent president. 727 ALFONSO LÓPEZ RODRIGUEZ 
2on suplent president: 790 CELESTINO MARTINEZ CORONDO 
1er VOCAL: 1424 LLUIS VILLARÓ LLENA 
1er suplent: 716 BENET LÓPEZ GARCIA 
2on suplent: 760 LAURA VIRGINIA MARINA LÓPEZ 
2on VOCAL: 1436 ALENXANDRA WILLIAMSON 

COMALRENA DE SOBREGRAU 
1er suplent: 726 SONIA LÓPEZ PONCE 
2on suplent: 775 EVA MARTIN GARCIA 
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RESERVES 
 

 
Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 

 
CÀRREC RESERVES NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 
PRESIDENT:   
Reserva 1 president. 153 JOSE MARIA BONNIN CASTELLA 
Reserva 2 president. 198 MARC CANAL URO 
Reserva 3 president.: 249 NIEVES CASTAÑO MEDINA 
1er VOCAL:   
Reserva 1, 1r. vocal 138 JUAN ANTONIO BESTRAD 

CASASNOVAS 
Reserva 2, 1r. vocal 186 DAVID CAMI MASIP 
Reserva 3, 1r. vocal 222 PABLO CARRASCO VAZQUEZ 
2on VOCAL:   
Reserva 1, 2n. vocal 151 RAFAEL BONILLA PALMA 
Reserva 2, 2n. vocal 190 MONTSERRAT CAMPOS CLEMENTE 
Reserva 3, 2n. vocal 242 CARLES CASAS CARRETE 
 
 
 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 
 

 
CÀRREC RESERVES NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 
PRESIDENT:   
Reserva 1 president. 830 MANUEL MAS CARNICERO 
Reserva 2 president. 865 MIGUEL ANGEL MOLINA MARTINEZ 
Reserva 3 president.: 915 ELENA MUÑOZ GARCIA 
1er VOCAL:   
Reserva 1, 1r. vocal 824 MANUEL MARTINEZ VITO 
Reserva 2, 1r. vocal 857 JORGE MILLAN MARTIN 
Reserva 3, 1r. vocal 891 FRANCISCO JOSE MORENO 

RODRIGUEZ 
2on VOCAL:   
Reserva 1, 2n. vocal 829 MARIA DEL CARMEN MAS 

CAMPRUBI 
Reserva 2, 2n. vocal 863 RAMON MOLINA GONZALEZ 
Reserva 3, 2n. vocal 913 AMPARO MULERO ALONSO 
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2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I 
PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A 
L’EXPLOTACIÓ DE L’EQUIPAMENT DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL 
MUNICIPAL DE CASTELLGALÍ. 
 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i el qual transcrit literalment, diu: 
 
“Atès que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a la sessió de data 30 de juliol de 2008 
va acordar adjudicar definitivament el procediment obert per a l’adjudicació de la 
concessió de domini públic per a l’explotació de l’equipament del bar del camp de 
futbol municipal de Castellgalí, a la senyora Pilar Luque Álvarez, amb subjecció al plec 
de clàusules econòmiques i administratives particulars així com als compromisos 
assumits en la documentació presentada per a l’adjudicatària del contracte en el sobre 
núm. 3 i pel cànon de 1.300 € anuals, contemplat a l’oferta econòmica continguda en el 
sobre núm. 2. 

 
Vist que el contracte es va formalitzar en document administratiu amb data 10 de 
setembre  de 2008 i que d’acord amb el que determina la seva clàusula tercera, i de 
conformitat amb el que disposa la clàusula 4 del plec de clàusules administratives 
particulars, la concessió començarà a comptar l’endemà de la data de formalització del 
contracte i tindrà una durada de 5 anys prorrogables per un altre termini de 5 anys. 
 
Atès que amb data 8 d’octubre de 2010 es va formalitzar l’acta de recepció de les obres 
del projecte bàsic i executiu de reforma de l’antiga escola per dedicar-la a casal d’avis i 
centre d’entitats, actuació promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí com a projecte 
municipal d’obra ordinària, el qual té per objecte la reforma de l’edifici de l’antiga 
escola Sant Miquel, el qual consta d’una planta baixa i d’una planta pis, per adaptar-lo 
com a casal d’avis i centre d’entitats. 
 
Vist que en la memòria del projecte s’hi diu que a la planta baixa, amb accés directe des 
de la Plaça de l’Ajuntament, hi haurà un vestíbul, una sala polivalent, una cafeteria, dos 
banys, un magatzem i l’escala que comunica amb la planta primera i que el projecte 
contempla la connexió de l’espai destinat a cafeteria amb el bar adjacent que és el del 
camp de futbol municipal.  
 
Atès que hi ha una connexió entre els dos espais abans indicats, es considera que 
resultaria un benefici per a l’interès públic que la persona adjudicatària del contracte de 
la concessió de domini públic per a l’explotació de l’equipament del bar del camp de 
futbol municipal, assumís el servei de bar del casal d’avis.  
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Vist el que determinen els articles  202 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes 
del Sector Públic i 60.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988 de 17 d’octubre, el primer al respecte de la modificació dels contractes i el 
segon pel que fa al règim jurídic de les concessions administratives sobre el domini 
públic local.  
Considerant que la clàusula núm. 10.5 del plec de clàusules econòmiques i 
administratives particulars que regeix el contracte, determina que és un dret de 
l’Ajuntament ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi, 
de la mateixa manera que ho faria si gestionés directament el servei i, entre d’altres, la 
variació de la qualitat, la quantitat, el temps o el lloc de les prestacions en què consisteix 
el servei, amb la compensació econòmica que correspongui per mantenir l’equilibri 
econòmic financer de la concessió. 

Tenint en compte tanmateix que la clàusula núm. 9.4 del propi plec disposa que és un 
dret del concessionari obtenir una compensació econòmica que mantingui l’equilibri 
financer de la concessió, en cas de modificacions introduïdes en el servei imposades per 
l’Ajuntament que n’incrementin les despeses o en disminueixin la retribució. 

Vist l’informe emès pel senyor enginyer municipal, amb data 23 de setembre de 2010, 
relatiu a la possibilitat d’ampliar el contracte de concessió de l’explotació del camp de 
futbol municipal amb la concessió de la mateixa activitat pel local Casal d’avis, còpia 
de la qual s’adjunta al present dictamen. 

Atès que per decret de l’Alcaldia-Presidència de data 8 d’octubre de 2010, es va 
resoldre incoar l’expedient de modificació del contracte de la concessió de domini 
públic per a l’explotació de l’equipament del bar del camp de futbol municipal de 
Castellgalí, atorgant  audiència a la senyora Pilar Luque Álvarez, adjudicatària del 
contracte, per tal que formulés les al·legacions o suggeriments que considerés 
pertinents, amb el ben entès que de no formular-ne cap es consideri la seva acceptació 
de la modificació del contracte proposada. 

Vista la instància  presentada amb data 20 d’octubre de 2010 (RE núm. 1683/10) per la 
senyora Pilar Luque Álvarez, adjudicatària del contracte, mitjançant la qual formula  els 
següents suggeriments. 

 “1. Que l’horari del casal s’adapti a la següent proposta:  
- De dilluns a dissabte de 10h a 14h i de 17h a 20h 
- Que s’incorporin les dates festives i els diumenges. “ 

 
2. Per tota la resta acepten les condicions de la notificació rebuda 13/octubre/2010  
registre de sortida 1387”. 

La Comissió informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament de Castellgalí, els quals es corresponen al senyor Alcalde Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i el senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma ambdós adscrits al  grup 
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municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i una abstenció, que es 
correspon al senyor regidor Jose Manuel Martínez Sánchez adscrit al  grup municipal de 
“Convergència i Unió", elevar a la consideració del ple per si s’escau la seva aprovació 
l’adopció del següent: 
 

ACORDS: 
 
Primer: Estimar la proposta presentada per la senyora Pilar Luque Álvarez, amb data 20 
d’octubre de 2010, còpia de la qual s’adjunta al present dictamen. 
 
Segon: Aprovar la primera modificació del contracte de la concessió de domini públic 
per a l’explotació de l’equipament del bar del camp de futbol municipal de Castellgalí, 
mitjançant la modificació de les següents clàusules del plec de clàusules administratives 
particulars que quedaran redactades de la següent forma: 
 
-Clàusula núm. 8. Deures i obligacions del concessionari. 

 
* Apartat 3: Queda redactat de la següent forma: 

 
“a) Prestar al públic el servei de bar del camp de futbol amb el següent horari, que 
tindrà caràcter de mínim i inexcusable durant tots els anys que duri la concessió: 
 

- De dilluns a divendres: de 9.00 a 15.00 hores i de 17.00 a 23 hores. 
- Dissabtes: de 9.00 a 22.00 hores. 
- Diumenges: matins de 9.00 a 15.00 hores i tardes segons els esdeveniments de caire 

esportiu, lúdic o cultural. 
 

Tanmateix vindrà obligat a prestar el servei de bar prèvia sol·licitud de l’Ajuntament en dies i 
horaris diferents als indicats anteriorment , amb motiu d’esdeveniments de caire esportiu, lúdic 
o cultural que es duguin a terme en el municipi prèvia sol·licitud de l’Ajuntament efectuada amb 
una antelació mínima de 3 dies. 

 
b) Prestar al públic el servei de bar del casal d’avis amb el següent horari, que tindrà 
caràcter de mínim i inexcusable durant tots els anys que duri la concessió: 
 

- De dilluns a dissabte: de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. 
- Diumenges i dies festius: Tancat, a excepció de la celebració puntual d’esdeveniments 

al casal d’avis en diumenge o dia festiu prèvia sol·licitud de l’Ajuntament amb una 
antelació mínima de 3 dies. 

 
* Apartat 7: Cal afegir: “ Tanmateix el concessionari assumirà la neteja diària de les 
instal·lacions, mobiliari i equipament tant de l’espai del bar del camp de futbol així com de la  
planta baixa de l’edifici de l’antiga escola destinat a casal d’avis i concretament 
mitjançant les feines a realitzar que es descriuen a continuació: 

 
- Treballs diaris (de dilluns a dissabte): 

- Escombrar i fregar tots els paviments. 
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- Buidar papereres i netejar cendrers. 
- Netejar i desinfectar wàters i lavabos. 

- Treballs setmanals: 
- Neteja de mobiliari. 
- Treure la pols. 

- Treballs mensuals: 
- Netejar vidres, portes i finestres. 

- Treballs trimestrals: 
- Netejar sostres i llums. 

 
- Clàusula número 9.  Drets del concessionari. 
 

*Apartat 2 Queda redactat de la següent forma: 
 
L’ús privatiu de les instal·lacions del bar del camp de futbol i de l’espai destinat a cafeteria 
del casal d’avis salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers”. 

 
Tercer: Que es procedeixi a la formalització de la modificació del contracte en els 
termes que contempla l’article 140 de la  Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic previ ajust de la garantia definitiva del contracte per part de 
l’adjudicatària per l’import de 270,00 €. 
 
Castellgalí, 29 d’octubre de 2010. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió", Eva Llovet i 
Castelló, formula una primera pregunta al respecte de si el cànon que paga la 
concessionària  inclou totes les despeses de llum, aigua, i altres, a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respon que no ja que aquestes despeses són municipals tal com contempla la 
pròpia concessió, i que els comptadors existents són els de la instal·lació del camp de 
futbol, afegint que al respecte de l’explotació del nou espai que no té sentit fer una nova 
concessió perquè la comunicació física entre el bar del camp de futbol amb el casal fa 
més aconsellable modificar el contracte existent, sense que suposi un increment de 
despesa per l’ajuntament atès que la concessionària efectuarà els treballs de neteja de 
tota la planta baixa del casal d’avis. 
 

Abans de procedir-se a la votació i essent les dinou hores i vint-i-tres minuts, 
s’incorpora a la sessió el senyor regidor Jose Manuel Martínez Sánchez adscrit al grup 
municipal de “Convergència i Unió”.  

Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per sis vots a 
favor, que es corresponen als sis regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres abstencions, que es 
corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
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la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la 
mateixa conté. 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE COMPTES 
SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
MUNICIPALS A EFECTES D’1 DE GENER DE L’ANY 2011. 
 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i el qual transcrit literalment, diu: 
 
“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 
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. 
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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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió 
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

La Comissió informativa Permanent d’Hisenda, acorda per dos vots a favor els quals es 
corresponen als dos regidors adscrits al grup municipal de “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M” i una abstenció , la qual es correspon al senyor regidor adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, elevar a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, 
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 2011 i 
següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
-  Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic. 

 
Article 7- Acreditament: 
 
5. Per llicència de venda no sedentària en el mercat setmanal de Castellgalí, l’import de 
la taxa es dipositarà quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a procedir a les 
instal·lacions de les quals es derivin  els aprofitaments especials regulats en aquesta 
Ordenança i per períodes trimestrals. 
 
La present Ordenança fiscal, regirà des del dia 1 de gener de 2011  i es mantindrà vigent 
fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
 
 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora  de la taxa per la prestació de serveis en la 

Piscina Municipal. 
 
  Article 5. Beneficis Fiscals 
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  3. S’estableix una bonificació del 50 per cent per a les persones amb discapacitat que  
      superi una minusvalia de com a mínim el 33%, i una bonificació del 25 per cent a    
      les famílies monoparentals. 
 

Article 6. Quotes tributàries 
 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
 Euros 
1. Abonament per temporada  
- Matrimonis i fills fins a 14 anys 51,00
- Adults (més de 14 anys) 36,00
- Menors (menys de 14 anys) 21,00
2. Entrades 
- Laborables: 
- Fins a 14 anys 
- Més de 14 anys 

3,50
4,30

- Festius: 
- Fins a 14 anys 
- Més de 14 anys 

4,30
5,00

 
 
-  Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans. 
 

Article 6. Quota tributària 
 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, 
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 

 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Habitatges  
 

 

Per cada habitatge 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 

106,88 €

 
 Article 12. Quota tributària 
 

1. La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 
eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , 
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es 
desenvolupi l’activitat generadora del  residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el 
carrer o la via pública on estiguin situats. 
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2. A aquest efecte, s'aplicaran les tarifes següents: 
 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 
 

162,48

Epígraf segon. Allotjaments 
Residències d’avis 231,61
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  
Supermercats, economats, cooperatives i queviures 162,48

Epígraf quart. Establiments de restauració 
A) Restaurants 231,61
B) Cafeteries, bars 231,61

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis. 
A) Perruqueries 162,48
B) Camp de Golf 971,85
 
 
-  Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 
 

- Article 6. Quota tributària 
 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la 
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes 
següents: 

 
 Euros 

a) Per expedició de fotocòpies a particulars 
b) Certificats, Informes urbanístics 
c) Altres tipus de certificats 
d) Per confrontació de documents i compulses 
e) Per la tramitació i atorgament de llicències de 1ª ocupació d’habitages i locals:  
f) Drets acreditats per a participar en processos selectius convocats per aquesta 

Corporació. 
1. Nivell A1 i A2 
2. Nivell C1 i C2 
3. Nivell AP 

0,16
29,53
1,48
1,48

               35,02

34,28
28,67
28,67

 
 
-  Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 

 
 
 - Article 6. Quota tributària 
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

Concepte Euros 
a) Per la concessió dret funerari nínxol nou 

- nínxols (1ª. i 5ª fila) 
- nínxols (2ª. 3ª. i 4ª. fila) 

b) Per la concessió dret funerari nínxols antics 
c) Lloguer de nínxol de 2 anys 
d) Per la col·locació de làpides 
e) Inhumacions en nínxols de propietat 
f) Inhumacions en nínxol de lloguer 
g) Exhumacions  
h) Conservació nínxols 
i) Permutes i transmissions 
j) Expedició de títols 

1.271,57
1.398,72

421,26
72,03
3,89
7,85
5,97
7,84

15,00
23,56
4,45

 
 
-  Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per concessió de Llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 
 Euros 

a) Per tramitació d’expedients per a l’obtenció de llicència municipal per a 
obra menor. 

b) Per tramitació d’expedient per a l’obtenció de llicència municipal per a 
obra major 

c) Moviments de terres EUR/m2 
d) Llicències de parcel·lació per parcel·la resultant 
e) Document acreditatiu d’innecesarietat de parcel·lació 
f) Per renovació o pròrroga de llicències urbanístiques s’aplicarà sobre 

l’import de la llicència el tipus de  

 
30,00

166,76
0,05

122,08
166,76

315,50
 
-  Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats. 
 
  Euros
1. Procediment de Certificació de comptabilitat del projecte amb el planejament urbanístic.   

 44,67
2. Procediment de consulta prèvia potestativa.    44,67
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3. Procediment de llicència municipal per nova instal·lació, legalització, modificació 
substancial, revisió en les llicències:  
Activitats compreses en l’Annex I 
Activitats compreses en l’Annex II 
Activitats compreses en l’Annex III 
Activitats innòcues 

 

558,52
2.178,25

558,52
223,40

4. Procediment de novacions de titularitat sense modificació. Per a tots els tipus d’annexes 
i activitats. 

 
111,70

5.  Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III   111,70
6. Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex II.1   167,55
7. Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex II.2   176,71

8. Procediment de control periòdic de les activitats de l’Annex III   111,70

9.  Procediment  de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i 
instal·lacions 
Activitats compreses en l’Annex I 
Activitats compreses en l’Annex II 
Activitats compreses en l’Annex III 
Activitats innòcues 

178,73
1.089,12

279,25
111,70 

10. Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.1      540,75 

11. Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.2      540,75 

12. Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex I      216,30 

 
 
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, Registre 022010028202 de data 29 de 
setembre de 2010: 
 
- Ordenança Fiscal número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la taxa per l’ocupació de  terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini 
públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
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- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i 
rodatge cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la Piscina 

Municipal. 
- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries. 
- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
-  Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 

especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 
- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol. 
- Ordenança Fiscal número 21 de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable o pels controls posteriors a l’inici de 
les activitats. 

 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2011, 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, Registre 022010028202 de data 29 de setembre de 2010, es farà 
pública 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:  
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- Ordenança Fiscal número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 

de Naturalesa Urbana. 
- Ordenança Fiscal número 5 reguladora de la taxa per l’ocupació de  terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

- Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini 
públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 

- Ordenança Fiscal número 7 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires amb finalitat lucrativa. 

- Ordenança Fiscal número 9 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les 
voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena. 

- Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulant i 
rodatge cinematogràfic. 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la taxa per subministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la Piscina 

Municipal. 
- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
- Ordenança Fiscal número 14 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries. 
- Ordenança Fiscal número 15 reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal número 16 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris 

locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora  de la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitat comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora  de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
- Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 

especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals. 
- Ordenança Fiscal número 20 reguladora  de la taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol. 
- Ordenança Fiscal número 21 de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable o pels controls posteriors a l’inici de 
les activitats. 

 
Cinquè.- 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. 
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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. 
 
No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
El senyor alcalde comenta que la població percebrà petits imports per l’increment del 
valor cadastral, ja que la única facultat que té el ple és la modificació del coeficient que 
hi havia al 2010, el 0,38% el qual es manté per a l’any 2011, però que els valors 
cadastrals sí que observaran l’increment que contempla la Llei General de Pressupostos 
de l’any 2011. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per sis vots a 
favor, que es corresponen als sis regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres abstencions, que es 
corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la 
mateixa conté. 

  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 19 hores i 39 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, 
de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

 

L’Alcalde: El Secretari: 

 

 

 

Cristòfol Gimeno i Iglesias.       Joan Lluís Obiols i  Suari. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


