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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 1 minut del dia 7 de 
novembre de 2012, 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 del senyor/a regidor/a, Maria Rosa Serra i Oliva, 
Òscar Aparicio i Ledesma, Carme Lledó i Martínez i  Miguel Largo i Coca adscrits/es al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com de les senyores 
regidores, Eva Llovet i Castelló, Maria Isabel Garcia i Sansegundo i Núria Lozano i 
Arcas , adscrites al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix el senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup  municipal de 
“Convergència i Unió", el qual ha excusat la seva absència. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i 1 minut i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació del assumpte inclòs al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS A EFECTES D'1 DE 
GENER DE L'ANY 2013. 
 
El senyor Alcalde excusa l’assistència del senyor regidor Xavier Guix i Carrera adscrit 
al grup municipal de Convergència i Unió. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que de la memòria justificativa de la modificació de les 
ordenances fiscals se’n desprèn la decisió i la voluntat del què vol aplicar l’equip de 
govern i comenta que són conscients de la situació que estan vivint els veïns i veïnes del 
municipi i també diu que són conscients de les dificultats econòmiques que en aquest 
sentit estan passant.  
 
Explica que el més fàcil seria aplicar un augment sistemàtic a totes les taxes i impostos 
que tenen en aquests moments, però diu que el que intentaran fer en el pressupost de 
l’any que ve és intentar ajustar el màxim possible la despesa però no aplicar augments a 
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les taxes i a les ordenances i d’alguna manera als serveis que s’estan donant als veïns i 
veïnes.  
 
Prossegueix dient d’una manera global que el que plantegen és la congelació de totes les 
ordenances i taxes vigents d’aquest 2012, per aplicar-les al 2013 amb la salvetat en 
aquest cas pel que fa referència a l’IBI, concretament pel que respecta a la determinació 
del tipus impositiu que l’Ajuntament pot aplicar, que ara aquest any 2012  ha estat el 
0,39 %  ja que es podia  aplicar per sota el 0,40 % que és el mínim legal que es pot 
aplicar durant un període de 6 anys atès que la revisió cadastral es va fer el 2004 i per 
tant doncs tenen la obligació legal d’apujar el tipus de gravamen en aquesta dècima del 
0,39 al 0,40 pel que fa referència a l’IBI.  
 
Indica així mateix que aquesta és la modificació més significativa però que és 
bàsicament per a complir aquest mínim legal i després aquí hi ha tota la aplicació 
automàtica que ja ve determinada pel Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic que ja va ser d’aplicació aquest 2012, i que pel 2013 també ho serà. 
  
Indica també que pel que fa referència a l’ordenança fiscal número 15 hi ha bàsicament, 
ajustos de conceptes que no hi eren i que d’alguna manera es fa per a tenir-ho més 
endreçat i per a poder tenir-ho jurídicament tot més complert, es concreta en el tema de 
les fotocòpies. El senyor Alcalde diu que regularitzen un increment de les fotocòpies per 
les que no tenien incloses en l’ordenança, com són les fotocòpies de color i les de 
tamany A1 i per tant explica que apliquen en aquest sentit el que pertoca després de 
tenir en compte els costos que això suposa quan s’encarrega a les empreses externes.  
 
Incideix en que també s’inclouen en aquesta ordenança d’expedició de documents els 
drets d’escomesa a la xarxa de subministrament d’aigua potable pel mateix import, i que 
fins ara estaven recollits d’una altre manera.  
 
La taxa per la concessió de llicències , en relació a la comprovació de les sotmeses a 
règim de comunicació, en matèria d’urbanisme diu que també és objecte de modificació.  
 
Així mateix comenta que en l’ordenança fiscal número 19, relativa a la taxa per a la 
utilització privativa d’aprofitament especial d’equipaments, de béns esportius o culturals 
municipals,  s’ha incorporat la possibilitat de que amb entitats sense ànim de lucre, 
previ un conveni quan utilitzin un equipament esportiu o d’ús cultural, si l’utilitzen 
diverses vegades i l’entitat sigui local o no, es pugui aplicar una bonificació prèvia 
signatura del conveni corresponent.  
 
Per a finalitzar informa que aquests són els canvis substancials que en aquest sentit és 
plantegen en aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals per l’any 2013, 
tenint en compte sobretot, i com ha dit al principi, la situació econòmica actual i que  
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estan aquí per a representar a les famílies, per a representar a les persones, als veïns i 
veïnes del poble i que creuen que és una mesura ajustada i que pensa que aquestes 
dificultats la pateix tan com a institució l’Ajuntament, però que també la passaran tots 
els veïns i veïnes del municipi.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord que 
integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita 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 tècnics 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 
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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 d’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció així com els 
informes tècnics-econòmics justificatius, que obren a l’expedient.  
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet 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 2013 i 
següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles: 

 
- Article 7- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec: 

 
2. El tipus de gravamen serà el 0,40 per cent quan es tracti de béns urbans.    

 
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 segona 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:  
 
- Tamany A4 blanc i negre 
- Tamany A4 color 
- Tamany A3 blanc i negre 
- Tamany A3 color 
- Tamany A1 blanc i negre 
- Tamany A1 color 
 
g) Atorgament dret connexió o escomesa xarxa de  
subministrament aigua potable. 

 

 
 

0,16 
0,50 
1,00 
1,60 
5,07 
5,07 

 
 

150,26 
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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.   
 

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de la llicència urbanística la quota 
tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:  

 
 Euros 

 
g) Comprovació comunicació prèvia de la primera utilització i 
ocupació d’edificis i de construccions.  

 

 
 

35,02 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals.  
 

- Article 4.- Exempcions, bonificacions i reduccions. 
 
2. Tindran dret a tarifa especial o reduïda, o a la cessió gratuïta dels locals, sales o 
equipaments municipals, i bens esportius i culturals que es relacionen a l’article següent, les 
entitats locals o entitats culturals, esportives o altres sense finalitat de lucre en els termes i 
quanties a establir per conveni, per a la celebració d’actes o esdeveniments, la finalitat 
altruista dels quals o la intensitat de l’ús de les instal·lacions justifiqui l’aplicació de 
bonificacions.  

 
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 022012022189 de data 28 de 
setembre de 2012: 
 
- 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- 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. 
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- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

- 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 la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
- 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 al inici de 
les activitats. 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2013, 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 022012022189 de data 28 de setembre de 2012, 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- 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 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

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

- 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 i altres residus urbans. 
- 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 al 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 
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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. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
A la fase de debat la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, diu que té un parell de preguntes i un suggeriment.  
 
Inicia la seva intervenció dient que entén que en els informes, per exemple de les 
ordenances 17 o 15 al final on hi diu  “que es dedueix el dèficit existent en la prestació 
del servei, fet pel qual resultaria procedent determinar l’increment de la quota”, 
pregunta que entén que no s’incrementa que no es fa cas d’aquest suggeriment.  
 
El senyor Alcalde li respon dient que no es fa cas d’aquest suggeriment i que el que 
plantegen és assumir el dèficit d’aquest servei amb recursos municipals de tot el 
pressupost municipal.  
 
La senyora regidora de CIU intervé de nou demanant si on diu fotocòpies, si s’està 
parlant de fotocòpies que ve a fer gent de fora o són internes.   
 
El senyor Alcalde li respon que fins ara quan algú extern venia a demanar fotocòpies de 
plànols l’Ajuntament les encarregava a una copisteria i ara s’hi ha incorporat.   
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, diu que pel que sembla no és compliran aquests preus i el senyor Alcalde li diu 
que en aquest cas sí.  
 
Intervé el senyor secretari de l’Ajuntament, desprès de sol·licitar la paraula al senyor 
Alcalde, explicant que el cost del servei en una taxa, és com a màxim el que es pot 
arribar a cobrir amb la recaptació, però que no es pot superar. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet diu que 
no es cobreix. 
 
De nou intervé la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”,  dient 
que potser es que no ho ha entès bé, però que en l’informe li sembla com si els preus 
que hi ha per fotocòpies no s’arriba a cobrir el cost del servei.  
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El senyor secretari li confirma que efectivament no es cobreix, que amb l’increment no 
es cobreix. Diu que el que sí que hi ha és un petit increment i que aquests casos són 
mínims. Comenta que aquí no tenien estipulat cobrar un preu per a les fotocòpies en 
color i en canvi el cost és superior i amb això doncs és regularitza i es cobraran les 
fotocòpies per tant si que hi ha un petit increment respecte al que hi havia. Posa un 
exemple dient que quan venia un senyor,  i feia fotocòpies en color se li cobrava el preu  
que posava a l’Ordenança, ja que legalment no es podia fer una altra cosa. 
 
La portaveu del grup de Convergència i Unió diu que és un servei que s’hauria de 
cobrar el que costa a la gent.   
 
Intervé el senyor Alcalde i diu que això és el que es feia, el que passa és que també hi ha 
gent que venia, sol·licitava les fotocòpies i després no les venia a recollir, diu que en 
alguns casos només, però diu que el que plantegen és en aquesta taxa és cobrir el servei. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, pregunta si en la urbanística també és fa el mateix perquè diu que el que es fa 
en aquesta ordenança es voler cobrir-ho i que ho havia entès al reves.  
 
El senyor alcalde li confirma el que ha demanat.   
 
Acte seguit el senyor secretari informa que aquesta ordenança té molts altres epígrafs, 
llavors, i que hi ha un petit o gran dèficit, essent la seva determinació una decisió 
política, es a dir, amb la modificació de les ordenances fiscals, pel que respecta a les 
taxes el que no es pot fer mai és que el que s’ingressi superi al que suposa el cost del 
servei. El dèficit que hi pugui haver, en  més o en menys,   és decisió de gestió política i 
això és aplicable en totes les taxes, no només en aquestes.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, diu que el 
percentatge de cobertura és d’un 15,8%.   
 
El senyor Alcalde diu que el que plantegen és que el preu de les fotocòpies en color per 
exemple, o el preu de les fotocòpies A1 com que a l’Ajuntament no tenen màquina per a 
fer-les, s’ha calculat  el preu tenint en compte el cost de la reproducció, i de si s’ha 
d’anar a recollir o no,.  
 
Intervé el senyor Secretari dient que pel que respecta a  les llicències urbanístiques la 
modificació afecta al abans era la llicència de primera ocupació que ara estan sotmeses 
al règim de prèvia. La persona que és titular d’una llicència urbanística, una vegada ha 
acabat l’edificació ja no pot demanar llicència de primera ocupació que és el que li 
demanaven per obtenir la cedul·la d’habitabilitat, sinó que ara ho té que comunicar a 
l’Ajuntament,  que ha acabat l’obra d’acord amb el projecte, i que llavors l’Ajuntament 
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ha d’anar allà i fer la comprovació a través dels serveis tècnics, per tal de comprovar 
que l’obra s’ajusta al projecte.  Comenta que això implica que s’ha de calcular la part 
proporcional que dedica el senyor aparellador municipal a l’hora de fer l’informe, la 
part proporcional de la seva dedicació i el cost que dedica a fer informes per règim de 
comunicades o el que abans eren llicències de primera ocupació. Per això la cobertura 
és d’un 15% en aquest cas concretament.  
 
Torna a intervenir la senyora portaveu del grup municipal “Convergència i Unió” dient 
que no acabava d’entendre al que es referia aquest percentatge.  
 
El senyor secretari posa d’exemple altres casos, així  quan es modifiquen la Taxa de 
recollida de residus sòlids urbans, diu que aquests informes són molt més clars, perquè 
el cost del servei és global, llavors hi ha el que s’ingressa per la taxa i el cost de 
l’abocador i el del contractista, mentre que aquí és molt més complicat perquè insisteix 
dient que  l’Ordenança fiscal en qüestió té molts epígrafs i la modificació afecta a uns 
molt concrets. 
 
Acte seguit la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” formula 
una pregunta al respecte de l’Ordenança fiscal número 19 consistent en que  on parla 
sobre el dret a la tarifa especial reduïda per les entitats locals sense ànim de lucre, si 
s’està complint així i  si hi ha convenis amb les entitats.  
 
Li respon el senyor Alcalde comentant-li que les entitats locals utilitzen els espais que 
són equipaments esportius, o culturals a petició i que no se’ls hi cobra res. Diu que el 
que aquí estan plantejant és que, aquest epígraf o aquest article el tenien més o menys 
redactat similar però que no permetia que si venien entitats esportives o culturals de fora 
del municipi, dels municipis veïns, poguessin establir un conveni amb el que si volen 
utilitzar 10 vegades o les que siguin el camp de futbol no se’ls hi cobrin els 90 o 100 € 
per 10 vegades,  sinó que se’ls hi pugi establir una bonificació. Sempre i  quan doncs hi 
hagi aquest conveni, sempre i quan s’estableixi i es garanteixi que hi ha aquesta finalitat 
sense ànim de lucre. També explica que en la ordenança d’enguany d’aquest 2012, no hi 
tenen la possibilitat que vinguin entitats esportives o culturals d’altres municipis i 
bàsicament és la diferència respecte al que tenien aquest 2012.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” pregunta si no se’ls 
hi cobra, i si als particulars individuals si que se’ls hi cobra.  
 
L’Alcalde li respon que als particulars i empreses si que se’ls hi cobra.  
 
I per finalitzar la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” 
incideix en una cosa que ha comentat abans amb el senyor secretari. Diu que a nivell de 
l’IBI alguns Ajuntaments han proposat un sistema consistent en que els fraccionaments 
venen quan els rebuts estan domiciliats i ja que l’IBI ve fraccionat directament en 2 
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terminis, explica que hi ha ajuntaments que han aplicat un descompte a les persones que 
facin el pagament tot sencer al juny i diu que li sembla que en algun cas ha anat molt bé 
perquè aquests diners es reben de cop, es reben abans, per tant, i la tresoreria de 
l’Ajuntament es veu beneficiada i també la persona que decideix pagar-ho abans ja que 
rep un descompte i diu que li va semblar una mesura que estava ben pensada i que era 
per a suggerir. Diu que li volia comentar, ja que les bonificacions estan molt concretes 
però que si altres Ajuntaments ho fan es perquè es deu poder fer. Comenta que ho 
tinguin en compte perquè pensa que pot beneficiar tan al ciutadà com a l’Ajuntament i 
que ho planteja com a proposta. 
 
El senyor Alcalde li respon  que ho estudiaran per suposat i que els Ajuntaments de la 
comarca,  tots tenen relació amb l’ORGT i caldrà veure de quina manera aquesta gestió 
és vincula juntament amb l’Organisme de Gestió Tributària, i si es pot aplicar algun 
tipus de descompte en aquest sentit directament per l’ORGT, ja que no en té 
coneixement, en tot cas, exacte de com s’aplica això, però el que si que li accepta el 
suggeriment i intentaran en la mesura del possible, però dins de la legalitat doncs poder-
lo estudiar amb la gent de l’Organisme Autònom i si es pot aplicar d’alguna manera 
sense deixar de complir la legalitat , ho estudiaran i intentaran aplicar-ho.  
 
La senyora regidora Núria Lozano i Arcas, adscrita al grup municipal de “Convergència 
i Unió” intervé per dir que fins ara les fotocòpies que es feien al Casal, ja que estan 
parlant del tema de fotocòpies, diu que li sembla que les tres primeres es poden fer 
gratuïtes i que a partir de la quarta es paguen. Comenta que potser aquest tema s’hauria 
de mirar, ja que els nens fan tres còpies un dia, al dia següent tornen, bé, explica que ho 
fan els nens i els grans que això potser s’hauria de regular. 
 
Li respon el senyor Alcalde, dient que al Casal es fa així per tal de facilitar les coses als 
usuaris i que això únicament s’aplica aquí i que creu que no són grans quantitats quines 
es fan i que no es fa per deixar ni d’ingressar ni amb ànim recaptatori d’ingressar-ho 
sistemàticament. 
 
La senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva, adscrita al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M” creu que ho poden parlar i que es pot mirar de quina 
manera ho podrien fer.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” , Eva Llovet apunta 
que esta be tenir el servei però no abusar-ne, perquè diu que tot val diners.  
  
Per finalitzar el senyor Alcalde diu que no sap si hi ha gent que arriba a aquest extrems 
de l’abús, però be que no en té coneixement de si hi ha aquest abús i conclou dient que 
ho comprovaran i sinó hauran de fer l’aplicació automàtica del que tenen.  
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Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als cinc regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” presents a la sessió i tres abstencions, que es corresponen a les tres 
regidores adscrites al grup municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, la 
seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la 
mateixa conté i que són els que es transcriuen a continuació: 
 
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 2013 i 
següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles: 

 
- Article 7- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec: 

 
3. El tipus de gravamen serà el 0,40 per cent quan es tracti de béns urbans.    

 
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 segona la 
naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes 
següents:  

 
 Euros 

b) Per expedició de fotocòpies a particulars:  
 
- Tamany A4 blanc i negre 
- Tamany A4 color 
- Tamany A3 blanc i negre 
- Tamany A3 color 
- Tamany A1 blanc i negre 
- Tamany A1 color 
 
g) Atorgament dret connexió o escomesa xarxa de  
subministrament aigua potable. 

 

 
 

0,16 
0,50 
1,00 
1,60 
5,07 
5,07 

 
 

150,26 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per concessió de llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.  
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- Article 6.- Quota tributària.   

 
2. Quan la intervenció municipal es realitza a través de la llicència urbanística la quota 

tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:  
 

 Euros 
 
g) Comprovació comunicació prèvia de la primera utilització i 
ocupació d’edificis i de construccions.  

 

 
 

35,02 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals.  
 

- Article 4.- Exempcions, bonificacions i reduccions. 
 
2. Tindran dret a tarifa especial o reduïda, o a la cessió gratuïta dels locals, sales o 
equipaments municipals, i bens esportius i culturals que es relacionen a l’article següent, les 
entitats locals o entitats culturals, esportives o altres sense finalitat de lucre en els termes i 
quanties a establir per conveni, per a la celebració d’actes o esdeveniments, la finalitat 
altruista dels quals o la intensitat de l’ús de les instal·lacions justifiqui l’aplicació de 
bonificacions.  

 
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 022012022189 de data 28 de 
setembre de 2012: 
 
- 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- 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 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 
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- 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 la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
- 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 al inici de 
les activitats. 

 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2013, 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 022012022189 de data 28 de setembre de 2012, 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:  
 
- Ordenança Fiscal número  1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost sobre activitats  econòmiques. 
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- 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 ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via publica. 
- 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 8 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 

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

- 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 i altres residus urbans. 
- 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 al 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. 
 
Procedeix posant a votació la proposta d’acord la qual queda aprovada per cinc vots a 
favor i tres abstencions.   
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 25  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. 
 
 
El Secretari:       L’Alcalde: 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari.     Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
 
   
 
   
 


