
ACTA DEL PLE DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 1ª CONVOCA TÒRIA  
DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012 

 
 
 
 

La Granada, el dia 25 d’octubre de 2012, essent 2/4 de 9 del vespre (20:30 h),  a la Sala de Sessions de la 
Casa de la Vila, es celebra sessió extraordinària de 1ª convocatòria, presidida per l'Alcalde-President Sr. Joan 
Cols Canals del grup de Convergència i Unió (CiU), i assisteixen a la mateixa el 1r Tinent d'Alcalde Sr. Joan 
Iniesta Zarza del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), el 2n Tinent d'Alcalde Sr. 
Carles Tello Luján de Convergència i Unió (CiU), i els Regidors/es Srs/Sres. Miguel Angel Sanz González, José 
Antonio Puga León  de Convergència i Unió (CiU), Diego Díez de los Ríos Sánchez, Mercè Villar Pausas, Joan 
Amat Domènech i Sara Murillo Aguirre del grup d’Entesa pel Progrés Municipal (EPM). 

 
Assistits per la Secretària de la Corporació Sra. Carme Jounou Torrent, que certifica.  

 
S'obre la sessió i comprovat el quòrum d'assistència necessària per a què pugui ser iniciada, es procedeix a 
conèixer els diversos assumptes inclosos a l'ordre del dia.  

 

1- HISENDA. 
 

1.1- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE MODIFICACIONS DE LES  ORDENANCES FISCALS PER  
L’ANY 2013.  
 
 
El regidor d’Hisenda, Sr. Carles Tello Luján presenta aquest punt de l’orde del dia. 
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En quan a la proposta de modificacions s'han tingut en compte els costos dels serveis que presta l'Ajuntament i  
l'increment de l'IPC estimat a Catalunya. 
 
En aquest sentit les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals compleixen amb 
la normativa reguladora per la Llei d'Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes tècnics econòmics que posen de manifest els valors de mercat i verificat que les taxes per 
prestació de serveis públics o realització d'activitats administratives de competència local, que s'imposen o es 
modifiquen, l'import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals.  
 
 
Per tot l'exposat, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer:  Aprovar provisionalment per a l'exercici 2013 i següents la modificació de les Ordenances Fiscals que 
a continuació es relacionen:  
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMI NISTRATIUS. 

 
Art. 7è. Tarifes. Afegir-hi: 
 
- Reconeixement de signatura: 2 € 
- Informes tècnics activitats: 60 € 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8- TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 
 
Art. 6è. Afegir les següents tarifes: 

 
-Indústries dels polígons industrials: 



 
Fins 1.000 m2 – 807,00 €. 
De 1.001 m2 a 5.000 m2 – 968,40 €. 
De més de 5.000 m2 – 1.162,08 €. 

 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 – TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. 

 
Art. 6è. Afegir-hi: “Ocupació amb taules i cadires al carrer” 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 – TAXA ENTRADA VEHICLES I RESERVA DE VI A PÚBLICA. 

 
Art. 6è. Modificació de les quotes: 

 
Reserva d’espai – 20,00 €. 
Pintar de groc davant per reserva d’espai – 20,00 €/any. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOL A BRESSOL. 

 
Art. 4t. Beneficis fiscals. Afegir-hi: 
S’aplicarà una bonificació d’un 25% de les quotes a les famílies monoparentals degudament acreditades. 

 
Art. 5è. Quotes. 

 
                                                                 ANY 2012             ANY 2013 
 
TOT EL DIA 135,00 € 140,00 € 
MIG DIA 100,00 € 105,00 € 
AULA NADONS ----------- 150,00 € 
MENJADOR FIXES     6,50 €     6,80 € 
MENJADOR EVENTUALS     7,50 €     7,80 € 
MATRÍCULA   85,00 €   88,00 € 
 

 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22- TAXA PER LA UTILITZACIÓ D’EDIFI CIS I ESPAIS MUNICIPALS. 

 
S’actualitzen les tarifes d’acord amb el següent quadre: 

 
 

EQUIPAMENT 
 
Pista coberta, per esports i celebracions diverses 
Particulars la Granada-------------------------------------------------------------------------  20,00€ 
Particulars fora la Granada)------------------------------------------------------------------ 100,00€ 
             +Fiança de 150€ per tots els actes 
 (En el cas de necessitar material divers el transport anirà a càrrec del  peticionari.) 
 
 
Sala Polivalent Joan Sàbat de la Casa de Cultura, per exposicions i/o tallers 
Particulars la Granada-------------------------------------------------------------------------- 20,00€ 
Particulars fora la Granada------------------------------------------------------------------- 50,00€ 
 + Fiança de 150€ per tots els actes 
 
 
Sala de sessions de l’Ajuntament per cerimònies  
Residents a la Granada------------------------------------------------------------------------ 100,00€ 
No residents a la Granada-------------------------------------------------------------------- 200,00€ 
  
 
Centre Cívic 
Auditori      ½ dia   1 dia 
Organismes i entitats en actes privats -----------------100,00€ ----------------------- 200,00€ 
Particulars la Granada--------------------------------------100,00€ ----------------------- 200,00€ 
Entitats i particulars fora la Granada---------------------200,00€  --------------------- 400,00€ 
 +Fiança de 300,00€ per tots els actes 

 
 



 
 
Sala Polivalent     ½ dia   1 dia 
Organismes i entitats en actes privats -----------------   50,00€ ----------------------- 100,00€ 
Particulars la Granada--------------------------------------   50,00€ ----------------------- 100,00€ 
Entitats i particulars fora la Granada------------------- 100,00€  ----------------------- 200,00€ 
 + Fiança de 150,00€ per tots els actes 
 
Material divers 
Taules (unitat) ------------------------------------------------------------------------------------   0,60€ 
Cadirers (unitat) ----------------------------------------------------------------------------------   0,30€ 
Centre Cívic 
Graderia ------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00€ 
Calefacció  
Sala Polivalent -------------------------------15,00€ (½ dia)----------------------- 25,00€ (1 dia) 
Auditori --------------------------------------------25,00€ (½ dia)----------------------- 50,00€ (1 dia) 
Focus, equip de so, etc.-------------------------------------------------------------------------- 50,00€ 
 

 
Segon:  Exposar al públic els anteriors acords durant un termini de trenta dies hàbils mitjançant publicació al 
BOPB i al tauler d’edictes de l'Ajuntament.  
 
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. 
 
El Sr. Carles Tello Luján diu que s’ha intentat minimitzar al màxim qualsevol increment, destaca que no s’ha fet 
cap increment en els impostos i en quan a les taxes explica el desglossament que s’ha fet en la recollida 
d’escombraires dels polígons industrials, s’ha fet per metres quadrats de naus.  
 
En la taxa pels serveis de la llar d’infants es bonificarà també les famílies monoparentals.  
 
En la taxa per utilització d’edificis, a proposta del grup d’EPM, s’ha tret la quota als organismes i entitats per 
actes públics. 
 
Després d’aquestes explicacions intervé el portaveu del grup d’EPM Sr. Diego Díez de los Ríos Sánchez, dient 
que donat que s’han tingut en compte les seves propostes, votaran a favor d’aquesta modificació de les 
ordenances per l’any 2013.  
 
El Sr. Diego Díez de los Riós Sánchez destaca el tema de la taxa de la llar d’infants, els Ajuntament s’han anat 
endeutant per culpa de que la Generalitat de Catalunya no assumeix les seves competències, i llavors s’han 
d’assumir des dels Ajuntaments i això fa que s’hagin d’augmentar els preus.  
També estan d’acord en la reconsideració que han tingut amb el tema de l’aigua.  
 
Després d’aquestes intervencions el Sr. Alcalde-President sotmet la proposta de la modificació de les 
ordenances fiscals per l’any 2013 a votació i s’aprova per unanimitat, amb 4 vots de CiU, 1 del PSC-PM i 4 
d’EPM.  
 
 
 
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcalde-President aixeca la sessió essent les 9 del vespre (21 h) i 
signa la present juntament amb la Secretària que certifica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


