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A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 20 hores de la data assenyalada es 
reuneixen, en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la 
presidència de l’alcalde, i assistits per la secretària de la Corporació, als efectes de celebrar  
sessió ordinària amb el següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

Primer.-  Ordenances Fiscals 2011: Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva. 
 
Segon.-  Mocions presentades pels grups de CIU i ERC de rebuig a la sentència del 
Suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes que exigeix a al Generalitat 

a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència per a una vàlida celebració del ple el President disposa l’inici 
de la sessió. 
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1. ORDENANCES FISCALS 2011:  RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA. 
 
Vista la proposta d’acord efectuada per l’alcalde-president en data 24 de desembre de 2010, i 

que transcrita diu el següent: 
“PROPOSTA D’ACORD 

 

El Ple de l’Ajuntament, en data 11 de novembre de 2010, va aprovar provisionalment per a 

l’exercici 2011 i següents, la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es 

relacionen: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost de Bens Immobles  

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions 

Ordenança Fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 Reguladora de Taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita 

sanitària contra la ràbia 

 

Durant el període d’informació pública, el grup municipal d’Esquerra ha presentat, mitjançant 

escrit de data 21 de desembre de 2010, R.E. núm.1324  les següents al·legacions: 

 

“AL·LEGACIONS A LES ORDENANCES MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2011 
 
El grup municipal d’Esquerra presenta les següents al·legacions a les ordenances de 

l’Ajuntament de Fonollosa corresponents a l’exercici 2011.  

 

Al·legació 1. Esmena a la totalitat. 
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Al nostre entendre: tal i com hem manifestat reiteradament, el grup municipal d’Esquerra recorda 

que durant l’exercici 2007 es va fer un important treball de revisió  amb modificacions pactades a 

partir d’al·legacions presentades pel nostre grup. Enguany la majoria de les ordenances no es 

retoquen, només es modifiquen amb l’actualització de l’ IPC i en alguns casos,  fins i tot, es 

revisen a la baixa. Des de el nostre grup, tornem a reclamar un informe i una explicació sobre les 

repercussions dels canvis en política fiscal des del 2007. Es troba a faltar un informe de 

secretaria i un detall de costos, donat que les ordenances han de d’acomplir el principi del preu 

de servei. Aquests informe hauria d’anar acompanyat amb una valoració comparativa de la 

imposició fiscal dels pobles veïns. Tanmateix s’ha de tenir en compte l’actual situació de crisi on, 

per una banda s’ha de posar especial cura pels sectors més desfavorits i, per un altra, trobar un 

bon equilibri pressupostari entre despeses i ingressos.  

Tanmateix denunciem que les ordenances, una vegada més, no es poden tractar amb preses, 

s’han d’analitzar i estudiar dintre del marc de referència que li correspon: el tancament de 

l’exercici 2010 i l’elaboració del pressupost 2011. A hores d’ara desconeixem els objectius 

polítics i econòmics pel 2011.  

 
Per tot això demanem: 

1. La no aprovació de les ordenances pel 2011 fins que no es tanqui l’exercici 2010 i es 

conegui l’actual situació econòmica i financera i es defineixin objectius pel 2011 tractant 

tota aquesta informació dintre de les oportunes Comissions de Comptes. 

2. Prorrogar les ordenances fiscals fins la presentació del pressupost 2011. 

3. Poder elaborar conjuntament les ordenances del 2011 dintre de l’estudi del pressupost 

una vegada coneguts els estats de comptes precedents i actuals. 

 

Al·legació 2. Equiparació dels beneficis fiscals a les parelles monoparentals: 

Al nostre entendre, les polítiques familiars són un element fonamental en les polítiques 

públiques, en tant que es dota d’instruments col·lectius a les ciutadanes i ciutadans per tal de 

millorar la qualitat de vida. La llei 18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta 

necessitat de reforçament de la família com a estructura bàsica.  

D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un model únic de família. La diversitat de tipologies 

familiars és una realitat evident que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les 
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polítiques públiques de suport. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha 

impulsat un decret de desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un 

títol específic per a les famílies monoparentals on equipara els seus drets amb els de les famílies 

nombroses. 

A partir del que la llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família monoparental “una 

família amb infants menors que hi conviuen i que depenen econòmicament d’una sola persona”, 

el decret defineix de forma molt més concreta les diferents formes de convivència monoparental 

que seran reconegudes: 

• Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora amb una altre 

persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni hi forma una unió 

estable de parella.  

• Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb fills o filles 

menors, que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en 

compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.  

• Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió 

per aliments o si la percep, és inferior a la meitat de l'import de l'Indicador de Renda de 

Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla.  

• Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha patit violència 

masclista per part de l’altra persona progenitora o convivent.  

• Aquella en què la persona progenitora amb fills o filles ha estat abandonada per l’altra 

persona progenitora o convivent.  

• Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi estat durant un 

període igual o superior a un any en situació d’empresonament, d’hospitalització o altres 

causes similars. 

La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets de famílies 

monoparentals i nombroses. És per això que el grup municipal d’Esquerra creu convenient la 

implicació municipal en aquest reconeixement . 

Per tot això demanem: 
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1. Aplicar a les famílies monoparentals els beneficis fiscals de les ordenances municipals 

de que gaudeixen les famílies nombroses.  

2. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de 

monoparental, als serveis específics d’atenció a les famílies d’àmbit i aplicació municipal, 

com, per exemple,  les taxes dels casals d’estiu o hivern o, reducció a les taxes d’escola 

bressol. 

3. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de nombrosa com de 

monoparental, als serveis públics generals com, per exemple,  cursos, accessos i 

utilització  d’ instal·lacions esportives. 

4. L’Ajuntament haurà de notificar la possibilitat d’acollir-se a aquesta bonificació a tots els 

subjectes passius que compleixin els requisits. 

5. Fer un informe i balanç a final de l’exercici de les famílies afectades i dels descomptes 

aplicats i informar-ne al Ple del Consistori. 

6. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a 

l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 

Catalunya. 

 
Al·legació 3. Aplicació i foment del reglament del mercat ambulant setmanal a Canet de 
Fals. 
 

Un cop recuperat el mercat ambulant a la Plaça Pla de la Vila de Canet, i reconeguda la tasca de 

l’associació cultural ACER de Canet en tornar a portar el mercat a la seva antiga ubicació , cal 

que es reguli aquesta activitat. 

 

Pet tot això demanem: 
 

1. Establir un cens de comerciants amb les dades dels paradistes. 

2. Aplicar una taxa als paradistes en funció de les taxes mitjanes dels pobles de les 

rodalies, amb la possibilitat d’estudiar una moratòria de transició  de 6 mesos. 

3. Aplicar beneficis fiscals pels comerciants locals empadronats per fomentar la implantació 

d’emprenedors locals i el comerç local. 
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4. Donar publicitat a la població del règim de sessions del mercat, horaris i l’ indret de 

celebració (preferentment la Plaça del Pla de la Vila de Canet). 

5. Donar publicitat de l’aplicació de la norma en premsa escrita i notificació al gremi de 

comerciants del Bages aplicant a més tota la política que s’escaigui des de l’àrea 

econòmica de l’Ajuntament pel foment del comerç local i comarcal. 

6. Donar comptes en ple del Consistori del resultat anual del mercat ambulant, número de 

parades, activitats comercials, ingressos obtinguts, etc. 

 

 

Al·legació 4. Aplicació de l’Ordenança de nova imposició d’una taxa sobre l’ocupació amb 
línies d’alta i mitja tensió. 
 

En base a l’article 20.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que disposa 

que les entitats locals podran establir taxes per qualsevol supòsit d’utilització privativa o 

aprofitament especial del domini públic local, en aquesta nova Ordenança s’ha contemplat un fet 

imposable nou, consistent en l’aprofitament del domini públic local per realitzar l’activitat de 

transport d’energia elèctrica. La taxa recau sobre l’ocupació amb línies d’alta i mitja tensió, que 

en l’actualitat està portant a terme Red Elèctrica de Espanya. 

 
Model de text proposat 

 
Ajuntament de ... 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39 
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR DE 

L’EMPRESA TRANSPORTISTA D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
Article 1r .  Fonament i naturalesa  
A l’empara del previst als articles 57, 20.3.k i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa   per 

utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa o, si 
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escau, les empreses que tinguin la funció de transportar energia elèctrica, així com construir, 

mantenir i maniobrar les instal·lacions de transport. 

Article 2n. Fet imposable  
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 

aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada del terme municipal, a favor 

d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per dur a terme l’activitat de transport 

d’energia elèctrica i realitzar les tasques necessàries per assolir l’objectiu. 

2. La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local es produirà sempre que 

per al transport d’energia elèctrica calgui utilitzar subestacions,  línies d’alta tensió, línies d’altres 

tensions i altres instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el subsòl, el sòl o volada del 

territori d’aquest Municipi. 

3.  El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 

l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en 

el sòl, subsòl o vol del territori municipal, necessàries per al transport d’energia elèctrica. 

Article 3r. Subjectes passius 
1.Són subjectes passius l’empresa o les empreses que utilitzin el domini públic local per a 

realitzar l’activitat de transport d’energia elèctrica. 

2. En l’actualitat l’activitat de transport d’energia elèctrica està assignada a Red Eléctrica de 

España (REE). 

Article 4t. Base imposable  i quota tributària 
Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 

públic municipal per part de l’empresa transportista d’energia elèctrica , s’aplicaran les fórmules 

següents de càlcul: 

a) Base imposable 

La base imposable, deduïda de l’estimació de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic per l’activitat de transport d’energia elèctrica, es calcula: 

BI = IMN/ km * KLM 

Essent: 

IMN/km = Ingressos mitjos obtinguts per REE per kilòmetre de línia d’alta i mitja tensió. El seu 

import per a 2011 és de 36.320 euros. 

KLM = nombre de quilòmetres, amb dos decimals, de línies d’alta i mitja tensió aptes per al 

transport d’energia elèctrica que ocupen el domini públic municipal. 
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b) Quota tributària 

La quota tributària es determina aplicant el 3% a la base imposable. 

Article 5 . Període impositiu i meritació  de la taxa 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural. 

2. El dia 1 de gener de cada exercici es merita la taxa en raó als kilòmetres de línies aptes (KLM) 

per al transport d’energia elèctrica i utilitzades per REE, que estiguin operatives en aqueixa data. 

3. Si al llarg de l’exercici es modifiqués el número de KLM, la variació haurà de ser declarada en 

el termini d’un mes des de la posada en servei o la retirada d’aquest i sortirà efectes en 

l’autoliquidació del semestre immediat següent a la variació, amb el prorrateig de la quota 

corresponent. 

Article 6. Règim de declaració i d’ingrés 
L’empresa REE haurà de presentar l’autoliquidació i fer l’ingrés de la meitat de la quota resultant 

del que estableix l’apartat b) de l’article 4t en els mesos de gener i juliol. 

Article 7. Gestió per delegació 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació de la taxa han estat delegades total o parcialment en la 

Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 

actuacions que ha de fer l’Administració delegada.  

2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de l’empresa REE, en ordre a simplificar el compliment de les 

obligacions derivades dels procediments de gestió i recaptació de la taxa. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 

Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 

quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats 

en la Diputació.  

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 

Barcelona,  l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 

singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 

tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 

regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 

serveis municipals ho facin convenient. 
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Article 8. Infraccions i sancions 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els 

terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 

de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.  

2. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 

inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a 

la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 

de dret públic municipals.  

Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 4 
1. Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor  del paràmetre IMN/km, 

de forma justificada en el corresponent informe tècnico-econòmico i referenciada a les dades 

publicades oficialment. 

Mentre no es modifiqui, en els exercicis posteriors a 2011 continuarà aplicant-se el valor reflectit 

a l’apartat a) de l’article 4t. 

2. El valor de la longitud de línies operatives en el Municipi (KLM) podrà variar quan per part de 

REE es declari i provi la variació o quan l’Ajuntament en tingui coneixement.  Els efectes de la 

variació seran els establerts a l’article 5. 

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 

la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 

preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 

en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  

Disposició final  
 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des del dia 1 de gener 

de 2011  i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 
Al·legació 5. Modificació de l’ordenança de recollida de gossos abandonats. 
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Les mesures proposades pel Consistori d’apujar la taxa per recuperar les despeses de recollida 

de gossos abandonats per a dur-los a la gossera, fan que sigui gairebé imputable l’imposició de 

la sanció als propietaris de gossos amb xip. Això pot desincentivar la documentació dels gossos 

via xip identificatiu. 

 

És per això que des d’Esquerra es proposa mentre no s’apliqui l’ordenança sobre el cens dels 

animals de forma pro activa, que s’inclogui a l’ordenança l’exempció de pagar si els propietaris 

del gos identificat amb xip poden demostrar per mitjà de denúncia a la policia que han perdut el 

gos i no l’han abandonat. 

 

Des d’esquerra es proposa un canvi de filosofia per evitar l’abandonament dels gossos del 

municipi. Es tracta de poder aplicar pro activament el cens per que tots els gossos del municipi 

estiguin censats i xipats es vagin fent actualitzacions periòdiques.”  

 

Examinat el contingut de les al·legacions es fa constar el següent: 
 
Al·legació núm.1:  

 

o El procediment d’elaboració i publicació de les ordenances fiscals ve regulat a l’article 15 

i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. Aquesta normativa estableix que les ordenances 

fiscals, o les seves modificacions, no entren en vigor fins que s’hagi dut a terme la  

publicació dels acords definitius i del text íntegre de les ordenances o de les seves 

modificacions. La mateixa normativa estableix que el període impositiu dels impostos 

objecte de la present modificació, a excepció de l’ICIO que merita en iniciar-se la 

construcció,  coincideix amb l’any natural i meriten el primer dia del període impositiu. 

Pel que fa a les taxes, quan la pròpia naturalesa material n’exigeixi una meritació 

periòdica, aquesta té lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu compren l’any 

natural. Lògicament, això no és d’aplicació quan es tracta de taxes que meriten en 

iniciar-se la prestació del servei o realització de l’activitat. 

D’aquesta exposició, i considerant les ordenances fiscals que han estat objecte de 

modificació, es desprèn la necessitat i conveniència de disposar dels corresponents 



 
AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

 
 

acords degudament aprovats i publicats abans del 31 de desembre d’enguany, sent 

inviable, procedimentalment, l’aprovació de les ordenances fiscals per a aplicar el 2011 

desprès del tancament de l’exercici 2010. 

En cas de pròrroga i aprovació d’ordenances fiscals durant el 2011 no serien d’aplicació 

fins el 2012, per la qual cosa les necessitats de finançament pressupostari es veurien 

greument afectades.  

 

Al·legació núm. 2: 

o La previsió de les lleis de pressupostos dels últims anys d’equiparar les famílies 

monoparentals amb dos fills a càrrec a les nombroses no està desenvolupada i no 

existeix cap regulació estatal en aquest sentit. 

El Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 

4 de juliol, de suport a les famílies, regula les condicions de famílies nombroses i famílies 

monoparentals com a dos categories diferents, dos títols diferenciats i uns ajuts 

econòmics a cada una d’aquestes categories també diferenciats. 

Per tant, a nivell fiscal, concretament de l’IBI, les famílies monoparentals no es poden 

entendre incloses en la categoria de famílies nombroses a que es refereix la Llei 

d’Hisendes Locals. 

Pel que fa a les ordenances fiscals reguladores de les taxes que poden ser objecte 

d’aquesta bonificació, com ara casals d’estiu/hivern, llar d’infants...es considerarà a 

l’hora d’aprovar la corresponents modificació. 

 

Al·legació núm. 3: 

o L’Ajuntament de Fonollosa disposa d’un Reglament del Mercat Ambulant Setmanal de 

Canet de Fals aprovat inicialment en data 10 de març de 2005 i publicat, una vegada 

elevat a definitiu, en el Butlletí oficial de la Província núm. 127 de 28 de maig de 2005. 

Des de l’equip de govern es recull la iniciativa de fomentar el comerç del municipi i a tal 

efecte, d’acord amb la comunicació rebuda de la Direcció General de Comerç de la 

Generalitat de Catalunya, caldrà, com a primera mesura,  revisar i actualitzar l’esmentat 

reglament com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 

d’octubre, per l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva del Parlament 

Europeu relativa als serveis en el mercat interior que afecten, entre altres, les condicions 
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per exercir la venda sedentària, especialment pel que fa al procediment per a 

l’atorgament de les autoritzacions. 

  

Al·legació núm. 4: 

o Davant la possibilitat d’exigir una taxa a l’Empresa Red Elèctrica de Transporte en 

España per l’aprofitament especial del domini públic  que realitzen a través de les línies 

d’alta tensió, es comparteix la proposta d’aprovar provisionalment el text d’una nova 

ordenança, per a la seva aplicació l’any 2012, d’acord amb el model aprovat per la 

Diputació de Barcelona una vegada elaborats els corresponents informes tècnics i 

econòmics. 

 

Al·legació núm. 5: 

o Per tal d’incentivar la correcta identificació dels gossos amb xip es comparteix la 

proposta d’incloure una exempció en la taxa pel servei de recollida d’animals de 

companyia i dipòsit, en el cas d’existir denúncia de pèrdua o comunicació escrita a 

l’Ajuntament, sempre amb anterioritat a la data de recollida de l’animal. 

 

Ateses les consideracions anteriors i en base als criteris establerts, es proposa estimar en part 

les al·legacions presentades pel grup municipal d’Esquerra. 

Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les 

Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partit de l’1 de gener de 2011, 

resulta el text definitiu que es conté en document annex. 

De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós del la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta l’acord 

definitiu següent: 

 

Primer.- Aprovar 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 per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que 

a continuació es relacionen:  
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Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3 

Ordenança Fiscal núm. 6 

 

reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 

integral de l’administració municipal en les activitats i 

instal·lacions. 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita 

sanitària contra la ràbia. 

 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 

ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 

Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció 

legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i 

publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

  

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme. 

 
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. 
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2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 

l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 

de Barcelona. 

 

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 

Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 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:  

 

Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme. 

 

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu 

davant  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del 

dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.” 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per sis vots favorables dels senyors/es Jaume 
Serarols, Alfons Parcerisas, Carles Soler, David Fàbregas, Josep A Moya (CIU)  i Montserrat 
Barea (PSC), i tres en contra dels senyors/es  Agustí Lleyda, Ernest Sánchez i Eva Juvert (ERC). 
 
INTERVENCIONS: El Sr. Sánchez llegeix les al·legacions presentades i demana poder votar-les 
una per una, així com tractar conjuntament ordenances fiscals i pressupost amb un informe de 
capacitat recaptativa i balanç des de l’any 2007 fins ara. L’Alcalde, en aquest sentit, diu que en la 
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proposta d’acord elaborada ja es tracten individualment les al·legacions especificant el que es té 
en compte i el que no. 
 
En relació a l’al·legació núm. 2 el Sr. Sánchez demana si, a la vista de la proposta d’acord 
formulada, es pot entendre un compromís ferm de contemplar beneficis fiscals de les famílies 

monoparentals en les taxes que poden ser objecte d’aquesta bonificació. L’alcalde respon en 
sentit afirmatiu. 
 
En relació amb l’al·legació núm. 3, el Sr. Sánchez reitera i demana el compromís de desplegar el 
Reglament regulador del mercat  ambulant de Canet de Fals durant el primer trimestre del proper 
any independentment de la seva fiscalitat. L’Alcalde informa  que la Direcció General de Comerç 
ha impulsat la creació d’una taula sobre la venda ambulant per tal de consensuar l’aplicació de la 
nova normativa i l’elaboració d’una ordenança tipus que pugui servir de base als ajuntaments en 
l’elaboració dels propis reglament. 
 
També fa esment a la necessitat d’aplicar pro activament el cens de gossos del municipis. 
Finalment el grup d’Esquerra justifica el vot en contra per no haver estat possible votar les 
al·legacions individualment i per no compartir el procés de participació en la seva elaboració. 
 
 2.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS DE CIU I ERC DE REBUIG A LA SENTÈNCIA 
DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE 
EXIGEIX A AL GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR 
A L’ESCOLA. 
 
Vist que el grup de CIU i el grup d’Esquerra han consensuat el text de la següent moció  de 
rebuig a la sentència del suprem contra la immersió lingüística de les escoles catalanes que 
exigeix a la Generalitat a introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola: 
 
“El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del 

Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema 

educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles 

"com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle 
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d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que 

la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de 

manera "equitativa" respecte del català. 

 

El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a llengua 
vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya” i, en conseqüència, 

la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament 

a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera 

també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el 

català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les 
comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin 
remeses pel centre [d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de 

la sentència. 

 

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a més contra 

un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a 

model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes. 

 

Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la 

obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català és 

una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.  

 

La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el 

reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres 

llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països 

plurilingües. 

 

La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte 

discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si 

la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per 

exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 

500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre territori.  
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Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 

 

Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua amb 

l’objectiu de la seva extinció.  

 

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
  

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen 

la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i d’una manera 

demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un model d’èxit. 

 
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes. 

 

Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei d’Educació 

de Catalunya. 

 

Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als 

diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya”. 

 

S’ACORDA: 
Primer.- Aprovar, en tots els seus termes, la moció transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
Tractats tots els punts de l’ordre del dia el president aixeca la sessió a les 21 hores del dia 29 de 
desembre de 2010  i per que quedi constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén 
la present acta que jo, la Secretària, CERTIFICO. 
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Vist-i-plau  
L’Alcalde  
 
 
Jaume Serarols Beltran 
 
 
 
 
 
 
 


