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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA CORPORACIÓ 

DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 4 
Dia: 26/10/2011 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.10 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs (PSC) 
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat (PSC 
M. Dolors Pinós i Piedra (PSC) 
Josep Torrades i Riera (PSC) 
Laura Castell i Carrió 
 
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila (PSC) 
Venanci Pellicer i Perich (CiU) 
Josep Díaz i Leiva (CiU) 
Ramon Riba i Argelaguet (CiU) 
Xavier Oliveras i González (CUP) 
Conxita Padró i Riera (ERC) 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
Absents amb justificació 
Anna Sentias i Coromina (CiU) 
Juan del Sar Nepamuceno (CiU) 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia  vint-i-sis d’octubre , es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
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número  4  del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 
1.- Dictamen aprovació provisional Modificació ordenances Fiscals any 2012 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDE NANCES 
FISCALS ANY 2012.-   
 
 
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. 
 
Estudiada la proposta a la comissió informativa del dia 19-10-2011, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
Primer.-  APROVAR PROVISIONALMENT  la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2012 i següents.  
 
Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT  per a l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.3. Reguladora de l’IMPOST S OBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA  
 
Modificar Article 6è. Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 2,00. Aquest coeficient 
s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de 
pressupostos generals de l’Estat.  
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 
 
Potència i classes de vehicles EUR 

A) Turismes  

- De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 

- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 

- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 

- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 

- De  20  cavalls fiscals en endavant 224,00 

B) Autobusos  

- De menys de 21 places 166,60 

- De 21 a 50 places 237,28 

- De més de 50 places 296,60 

C) Camions  

- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 84,56 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 

- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 237,28 

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 296,60 

D) Tractors  
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Potència i classes de vehicles EUR 

- De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 

- De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 

- De més de 25 cavalls fiscals 166,60 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles d e tracció 
mecànica  

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 35,34 

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 55,54 

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 166,60 

F) Altres vehicles  

- Ciclomotors 8,84 

- Motocicletes fins a 125 cc 8,84 

- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 15,14 

- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 30,30 

- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 60,58 

- Motocicletes de més de 1.000 cc 121,16 
 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles RD 2822/1998, de 23 de 
desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes 
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.  
 
Ordenança Fiscal núm. 1.4. Reguladora de l’IMPOST S OBRE L’ INCREMENT DE 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA  
 
Modificar text Article 6è. Beneficis fiscals de con cessió potestativa o quantia 
variable. 

 
Es modifica el punt 1, paràgraf sisè, incorporant el següent text: 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per 
a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta 
Ordenança. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’IMPOST SO BRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES  
 
Modificar l’import del Mòdul bàsic que consta a l’A nnex que se cita a l’article 9 
d’aquesta ordenança, d’acord amb el barem del COAC.  
 
490,00 €/m2. 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.5. Reguladora de la TAXA PE R LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LA XARXA DE REGADIU  
 
Modificar text de l’article 2. Fet imposable  
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Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc pel dret i per la 
utilització del reg pel regadiu dels horts de particulars. 
 
Modificar Article 6. Quota tributària  
 
Tarifa tercera 
 
Mínim per hort           12,00 € 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.6. Reguladora de la TAXA PE R LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES AL SERVE I PÚBLIC  
 
Modificació article 6  tarifes: 
 
Tarifa Quarta. Centre Cultural 

- Per hora 70,00 € 

- Per dia 450,00 € 

- Actes especials 1.200,00 € 
- Entitats locals per activitats sense cobrament d’entrada per 
funció 70,00 € 

- Entitats locals per activitats amb cobrament d’entrada per 
funció 120,00 € 

 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.7. Reguladora de la TAXA PE R L’OCUPACIÓ DE 
TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTR ES INSTAL·LACIONS  
ANÀLOGUES  
 
Modificar article 6 quota tributària: 
 
Tarifa primera. Ocupació fins a 25 m2 EUROS 
Mínim 1 dia 16,00 €/dia 
A partir del dia 2  5,50 €/dia 
  
Tarifa segona. Ocupació de 25 a 100 m2              
Mínim 1 dia   53,00 €/dia 
A partir del dia 2 10,50 €/dia 
  
Tarifa Tercera. Ocupació de més de 100 m2             
Mínim 1 dia 105,00 €/dia 
A partir del dia 2 21,00 €/dia 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.1. Reguladora de la TAXA PE R EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Modificar article 6. Quota tributària 
 
Epígraf Segon. Certificacions i compulses i documen ts expedits per les oficines 
municipals  
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12 – Registre de parelles de fet 50,00 
 
Epígraf Tercer. Documents relatius a serveis d’urba nisme  

11 – Informe adequació de l’habitatge (Reagrupació familiar) 50,00 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.5. Reguladora de la TAXA PE R LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Modificar Article 1.- Fonament i naturalesa, adapta ció del text a nova normativa 
Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 
22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament estableix les taxes 
pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran 
per la present Ordenança. 
 
Modificar Article 5. Beneficis fiscals 
 
Es suprimeixen les lletres b) i  c i queda redactat  de la següent manera 
 

Es gaudirà de beneficis fiscals a la quota en els següents supòsits: 
 
a) Bonificació d’un 50% a les persones que viuen soles i majors 
    de 65 anys que no superin el salari mínim interprofessional. 
 b) Bonificació  d’un 15% per als habitatges, per us de la deixalleria més de 12 
vegades l’any amb material no reciclable als contenidors 
 

Modificar Article 6. Quota tributària 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent 
 

Habitatges  Categoria dels carrers 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 5ª. 

Per cada habitatge 113,00 € 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular 
de 
caràcter familiar 
          Habitatge desocupat: 
          Habitatges més botiga 

 
 
85,37 € 
263,50 € 

 
Modificar Article 12. Quota tributària 
 
Epígraf primer. Allotjaments  

A) Hotels, hostals, pensions 553,00 € 
 
Epígraf segon .- Establiments comercial i industria l   

A) Comerç 200,00 € 

B) Supermercats de menys de 100 m2 de superfície de venda 537,50 € 

C) Supermercats de més de 100 m2 a 500m2 de superfície de 661,00 € 
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venda 

D) Comerç sense activitat  113,00 € 

E) Supermercats de més de 500 m2 de superfície de venda  1.000,00 € 
  

Epígraf tercer. Establiments de restauració  

A) Restaurants 815,00 € 

B) Cafeteries i Bars 372,00 € 

C) Tavernes (bars que serveixin menjars) 505,00 € 
 
 
 

 

Epígraf quart. Altres locals industrials o mercanti ls  

A) Oficines bancàries 329,00 € 

B) Petites indústries fins a 5 treballadors 113,00 € 

C) Petites indústries fins a 15 treballadors  358,00 € 

D) Indústries de més de 15 treballadors fins a 50  488,00 € 

E) Empreses de més de 50 treballadors  700,00 € 

F) Indústries sense activitat 113,00 € 
  

Epígraf cinquè. Altres  

C) Indústries alimentàries 1.926,00 € 

  

Epígraf sisè. Residus no industrials  
Indústries amb gestor de residus i que generen residus no 
industrials fent ús dels contenidors municipals 113,00 € 

 
Ordenança Fiscal núm. 4.6. Reguladora de la TAXA PE R LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
 
Modificar text dels articles per adaptar-los a la n ova normativa essent la nova 
redacció dels articles la següent:  
  
Article 1.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de 
conformitat amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), 
l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o 
denegació de llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme. 
 
Article 2.- Fet imposable 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i 
de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència 
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui 
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realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament 
urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 
bis i 84 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i 
l’article 187 del TRLUC.  
 
Article 8.- Acreditament 
 
2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit 
previ d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 
 
4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 
denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi 
practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
Article 9.- Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància 
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic 
competent, que haurà d’estar obligatòriament visat pel col·legi oficial competent en els 
casos en què sigui preceptiu, on s’especifica de forma detallada naturalesa de l'obra, 
el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.  
 
Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 
constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència 
o de realitzar la comunicació prèvia. 
 
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de 
satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General Tributària. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.8. Reguladora de la TAXA PE R LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MU NICIPALS  
 
Modificar Article 6è. Quota tributària curs 2011-20 12 
 
Nova redacció 2. a) Reduccions a les quotes de l’en senyament de  Música: 

 
Dos membres de la mateixa família matriculats a l’escola municipal de música: 
10 per 100 de reducció, al segon membre de menys edat 
Tres membres de la mateixa família matriculats a l’escola municipal de música: 
15 per 100 de reducció, al tercer membre de menys edat 

 
Suprimir el punt 2 b), que diu: 
 
       “Pels alumnes residents en aquest municipi la reducció és del 20%.” 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10 Reguladora de la TAXA PE L SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA  
 
Modificar Article 5è. Beneficis fiscals/ bonificaci ons de la quota 
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2.- Malgrat el disposat en l’apartat anterior s’aplicarà un còmput, en funció del número 
d’estadants de cada habitatge, que significa una ampliació dels intervals de consum 
respecte dels trams de tarifes, d’acord amb el quadre següent i sempre que s’acrediti 
la seva situació davant l’Agència Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del Cànon 
de l’Aigua. 
 
 
Ampliació de trams en funció del nombre d’estadants  
 

Número 
d’estadants 

1r tram tarifa 
0,4069 €/m3 

2n tram tarifa 
0,5529 €/ m3 

3r tam tarifa 
0,8952 €/ m3 

4t tram tarifa 
1,3428 €/ m3 

0 - 3 Fins a 15 m3 Fins a 27 m3 Fins a 45 m3 Des de 45 m3 
4 Fins a 24 m3 Fins a 36 m3 Fins a 60 m3 Des de 60 m3 
5 Fins a 30 m3 Fins a 45 m3 Fins a 75 m3 Des de 75 m3 
6 Fins a 36 m3 Fins a 54 m3 Fins a 90 m3 Des de 90 m3 
7 Fins a 42 m3 Fins a 63 m3 Fins a 105 m3 Des de 105 m3 
En general n 
(n major que 3) Fins a (6*n) m3 Fins a (9*n) m3 

Fins a (15*n) 
m3 

Des de (15*n) 
m3 

 
 
Modificar Article 6.- Quota tributària 
 
 
Tarifa primera. Subministrament d’aigua €/m3 

Mínim de 15 m3 /trim 0,4069 

De 15 a 27 m3  0,5529 

De 27 a 45 m3 0,8952 

Més de 45 m3 1,3428 

Ús industrial i obres (mínim de 15 m3 /trim) 0,9359 

Ús industrial i obres (excés) 0,9359 

Oller 0,3229 

Conservació comptadors 1,43 

Quotes servei 14,00 

Quotes trimestrals escomeses contra incendis 63,50 

 

Tarifa segona. Connexions i d’altres  €uros 

Instal·lació escomesa per 1 comptador 256,90 
Instal·lació escomesa i instal·lació general interior 
1 comptador 333,00 

Drets de connexió a la xarxa 226,09 

Comptador  86,35 

Instal·lació comptador 30,67 

Canvi de nom 9,45 

Fiança 12,02 

Connexió escomesa protecció contra incendis 690,84 
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diàmetre 2 

Connexió/Desconnexió comptadors d’aigua per 
manca de pagament 41,80 

Despeses retorn bancari 2,60 

Despeses gestió tancament 6,00 

 

Tarifa tercera. Tarifa Reduïda €/m 3 

Mínim de 15 m3 /trim 0,3475 

De 15 a 27 metres 0,3475 

De 27 a 45 metres 0,5529 

Més de 45 metres 0,8952 
 
 
Ordenança Fiscal 4.13. Reguladora de la TAXA PER LA  PRESTACIÓ DE SERVEIS 
DE LLOGUER DE CADIRES, ENTARIMAT I ANÀLEGS  
 
Modificar  Article 7è. Tarifa 
                                            
7. Tanques 1,50 € unitat/setmana 
 
Ordenança Fiscal 4.14. Reguladora de la TAXA PEL SE RVEI DE CLAVEGUERAM  
 
Modificar Article 6è. Quota tributària 

 

 
Coeficient 
multiplicador  

1- Subministraments domèstics i no domèstics, comercials, industrials 
i obres 0,38% 

 
 
Ordenança Fiscal 4.17. Reguladora de la TAXA PER LA  PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL  
 
Modificar Article 6. Quota tributària 
 

TARIFA 1. Quotes mensuals d’escolaritat 

Escolarització 135,00 € 
 
 

TARIFA 2. Altres serveis 

Matrícula   60,00 € 
 
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 2011: 
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Ordenança Fiscal núm. 1.1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 1.2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 1.3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 1.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  

Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

 
 
QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, 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 de data 29 de setembre de 2011, 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. 1.1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal núm. 1.2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 1.3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 1.4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana  

Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres 

 
 
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. 
 
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. 
 
INTERVENCIONS 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde i amplia el dictamen. El senyor alcalde explica que  
 
Ens trobem davant una situació complicada i difícil, per una banda no se sap que farà 
el Govern de la Generalitat per una altra estem pendents d’unes eleccions estatals, és 
un panorama d’incertesa, del que si estem segurs és dels ajustos o retallades que fins 



 

 

12 

12 

ara hem patit, per una part menys 37.000€ de l’aportació de l’estat de l’any 2009, 
menys 14.000€ de l’aportació de la  Generalitat, l’aportació de l’Escola de Música que 
finalment ha estat de 460€ per alumne però que tot apunta que seran 300€, i la llar 
d’infants que serà un 10%. 
A més hi ha l’augment de 30.000€ del Consorci per la gestió de residus, una mesura 
que tots els alcaldes ja van protestar, i amés les devolucions que s’han de fer de 
l’impost sobre construccions a empreses que no han començat les obres però que ja 
havien pagat la llicència. 
 
De tot això es desprèn que comencem amb 280.000€ menys, la via per cobrir aquesta 
diferència és per una part el control de la despesa, una mesura que ja es porta temps  
aplicant, i també a través de la via fiscal, s’ha de plantejar que hi ha serveis que presta 
l’ajuntament que si es volen mantenir amb eficiència s’ha de cobrar el que costa. 
 
En relació a les modificacions dels tributs per l’any 2012, el senyor alcalde senyala que 
els principals augments són, pel que fa als Impostos l’mpost de circulació que s’augmenta 
de mitjana un 2,6%. 
Pel que fa a les taxes: 
Les escombraries s’augmenta un 5% però tampoc es recupera els 30.000€ d’augment 
del consorci. 
En aquest cas es proposa una esmena amb el cas de la bonificació de les escombraries 
quan s’utilitzi  la deixalleria.  
La llar d’infants de 128€ passa a 135€ es recuperen 8.000€ del dèficit. 
Com a novetats:  
A la taxa pel regadiu es proposa una quota de servei per cada hort. 
Per la utilització del Teatre auditori es proposa una quota de 120€ per la 1ª funció en el 
cas de que es pagui entrada, i una quota de 70€ per la segona funció.  
Es proposa també una quota de 50€ pel registre de parelles de fet. 
Un capítol a part és la taxa per l’aigua i el clavegueram, explica l’alcalde que tant en la 
xarxa d’aigua com en la de clavegueram hi ha uns punts negres que cal actuar, l’empresa 
que gestiona els serveis Aigües de Manresa ens proposa finança aquestes inversions a 
través de la tarifa, amb aquesta via hi haurà un augment del rebut de l’aigua d’uns 3€, 
que és considera assumible, si bé i per les famílies que no hi puguin fer front es proposa 
introduir el concepte de tarifa social.  
 
Desprès de la intervenció de l’alcalde es dona la paraula als diferents grups municipals: 
 
Pren la paraula la portaveu d’ERC, Conxita Padró, i diu que amb els temes econòmics 
sempre reben els mateixos i que s’hauria d’intentar de treure els diners d’un altre lloc, diu 
que la ciutadania ja te massa pressió i que s’hauria de mirar cap amunt i no cap avall. 
La senyora Padró diu que el seu grup estaria conforme si s’hagués plantejat una puja 
com l’IPC però no un altre criteri. 
 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, Xavier Oliveras, es transcriu la seva intervenció 
que ha estat facilitada a la secretària: 
 
“1.- Qüestions generals 
 

a) No ens oposem a una pujada d’impostos, en unes determinades qüestions, i es 
valora positivament la congelació d’alguns altres. 

 
a1) estem d’acord amb un augment per als més rics: per tant, apostem per uns impostos 
progressius , aplicats per exemple a les propietats (habitatges buits, segones residències, 
correcció per categoria de carrers...) o als consums (aigua).  
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a2) estem d’acord amb un augment per als menys responsables ecològicament: aplicats 
als consums (aigua), generació de residus o la contaminació (automòbils). 
 
Apostem, per tant, per uns impostos més justos socialment i ambientalment.  
 

b) Desitgem que la pujada vagi acompanyada d’una reducció de les despeses, 
sobretot d’aquelles derivades del models de consum actuals. En aquest sentit es 
proposa: 

 
b1) reduir els costos de l’enllumenat: bombetes més eficients, reducció de fanals... 
b2) eliminar les llums de Nadal 
b3) suprimir els espais urbanitzats buits, com el nou polígon i la Planota, i si cal no 

desenvolupar noves urbanitzacions (per tant, modificar les actuals NNSS). 
 
2.- Casos particulars 
 

a) Ús d’equipaments públics: 
 
Estem d’acord en fer contribuir en el seu manteniment als seus usuaris 
 
a1) però no només el Teatre-Auditori, sinó tots els equipaments públics (camp de futbol, 
pavelló...) 
 
a2) però no només les entitats sense ànim de lucre, sinó també les privades i 
l’Ajuntament (per exemple, la Febrada)  
 

b) Residus 
 
Apostem per un canvi de model: la recollida porta a porta, donat que: 
 
b1) és més ambientalment responsable 
b2) permet reduir l’ús de l’abocador comarcal i, per tant, el que s’ha de pagar per fer-lo 
servir 
 

c) Educació: llar d’infants i escola municipal de música 
 
Partim de la convicció que si l’administració pública ha de ser deficitària, ho ha de ser en 
serveis bàsics com l’educació. Tanmateix, considerem que cal aplicar nous models que 
permetin: 
c1) reduir les despeses 
c2) aplicar conceptes i metodologies pedagògiques més coeducaries i socialitzadores 
 

d) Aigua: 
 
Podem estar d’acord amb un augment de les taxes, però amb les condicions següents: 
 
d1) que sigui més progressiu 
d2) que es controlin els costos de les obres a realitzar (cal evitar que sobrepassi el 
pressupost) 
d3) que no es descartin altres possibles vies de finançament de les obres a realitzar” 
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Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Díaz, el senyor Díaz diu que el seu grup 
es va presentar a les eleccions amb el compromís de no incrementar impostos i que 
s’havien de mantenir el nivell de les taxes, el senyor Díaz diu que el seu grup davant les 
dificultats econòmiques actuals, proposen les següents actuacions. Una reducció de la 
despesa, optimització dels serveis i renegociació dels contractes vigents. 
 
El senyor Díaz diu que el seu grup està d’acord en que s’han de cobrir els costos dels 
serveis que es presten però que s’ha de tenir en compte que a lo millor hi ha gent que els 
utilitza que no ho poden pagar, s’haurien d’establir algunes mesures per evitar aquests 
casos. 
Respecte al tema de la tarifa de l’aigua, diu el senyor Díaz que s’han estudiat les tarifes 
des de l’any 2007 al 2010 i es dona una incongruència i és que els que menys 
consumeixen paguen més, i dona les següents dades: 
 
     M3 de consum   %d’augment 
 

129       12% 
67       7% 
35       10% 
17 15% 

 
Per aquestes raons el senyor Díaz diu que el seu grup no donarà suport a la modificació 
de les ordenances per l’any 2012. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde per contestar les intervencions i diu: 
 
Que davant temes importants com és el cas de les ordenances, coincideixen els 
discursos que es fan des de l’oposició i els que es fan des de l’equip de govern, 
independentment del color polític. Diu el senyor alcalde que accepta la proposta del grup 
de CiU d’intentar reduir la despesa, tot i que diu aquest equip de govern ja fa diversos 
anys que es va fent, però que per responsabilitat ha de fer quadrar els números i per tant 
ara toca ajustar els impostos i les taxes, si després resulta que es pot reduir la despesa i 
els ingressos són superiors, diu el senyor alcalde que està disposat a rebaixar els 
impostos, però el que no està disposat és a quedar-se en números vermells. 
Sobre el tema d’atendre a la gent que no pot pagar, diu que sempre s’ha tingut en 
compte i a les ordenances ja es preveu i en concret a la llar d’infants es tramiten ajudes 
per famílies amb necessitats socials. 
 
Respecte a la intervenció de la CUP el senyor alcalde diu que en el fons estan d’acord, 
que ell personalment és socialdemòcrata i que creu en la redistribució de la renda, però 
també és conscient que des dels ajuntaments no es poden entomar segons quins temes 
per manca de competència en la majoria dels casos i d’altres per una manca de recursos 
tècnics. No obstant diu que respecte als residus s’ha d’estudiar algun sistema perquè 
l’actual és injust, s’ha de poder instrumentar algun sistema de tal manera que la persona 
que recicli més o produeixi menys residus pagui menys. Respecte a la recollida porta a 
porta diu que aquesta legislatura no es te intenció d’aplicar si bé es veu com un bon 
sistema, també és cert que provoca un gran canvi d’hàbits en el ciutadà i ara no es 
considera que sigui el moment oportú per abordar un canvi com aquest. 
Respecte a temes per reduir la despesa, en concret i pel que fa a l’enllumenat de Nadal, 
es redueix molt i només s’instal·larà en quatre punts estratègics, respecte a l’enllumenat 
públic, també s’està fent i de fet  l’enginyer hi està treballant i ens presentarà una sèrie de 
conclusions per abordar pràctiques per intentar reduir la despesa, com per exemple 
invertir en aparells que ens ajudin a l’estalvi, canvi per llumeneres de baix consum. 
Sobre la proposta de que el que s’ingressi del teatre vagi destinat al teatre, això serà així. 
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Una altra mesura que es planteja és en relació a les entitats i és que es que els que 
tenen una certa activitat i es reuneixen periòdicament assumeixin el cost de la llum, 
l’ajuntament els hi dona subvenció i a més els hi paga despeses com la llum i d’altres. 
 
En quan al tema de la incongruència de la tarifa de l’aigua que esmentava el portaveu de 
CiU, el senyor alcalde  diu que el senyor Díaz te raó, que això ve provocat perquè 
s’augmentava la quota de servei i que s’ha de tendir a una tarifa progressiva. 
 
El senyor alcalde diu que l’equip de govern no es planteja tancar cap servei, però s’han 
de buscar en alguns casos d’altres formes de gestió. Com proposa la CUP, concretament 
pel que fa a l’escola de música juntament amb l’ajuntament de Sant Fruitós s’està 
explorant una forma de gestió que la faci més sostenible, el senyor alcalde diu que per 
encarar aquesta reforma han tingut alguna reunió amb el claustre de professors i que hi 
ha bona sintonia. 
 
Pren la paraula el portaveu de la CUP, senyor Xavier Oliveras i diu que s’agreix que hi 
hagi aquesta disposició a la reducció de la despesa. 
 
Pren la paraula el portaveu de CiU senyor Josep Diaz i diu que efectivament tots els 
ajuntaments tenen problemes però que no tos els pobles estan arribant al màxim com 
Navarcles. Diu el senyor Diaz que ens hauríem de preguntar per què alguns 
s’empadronen a fora diu que no s’ofereix cap valor afegit per quedar-se a Navarcles. 
El senyor Díaz pregunta que si es van pujant els impostos i la gent empadronada baixa 
com es podrà assumir els costos d’explotació de la nova biblioteca, el nou pavelló? 
 
Continua el senyor Díaz i diu que la crisi ja fa temps que es coneix però que mai no se 
n’havia parlat i que s’hagués hagut d’aprofitar l’època de bonança per fer calaix. El senyor 
Díaz ofereix la col·laboració de CiU per reduir la despesa en un 5%, diu que el seu grup 
te idees per aplicar i es compromet a posar-hi esforç i treball. 
 
El senyor Oliveras de la CUP demanar poder intervenir per contestar al senyor Díaz i diu 
que de la seva experiència professional com a geògraf la gent s’empadrona a un o un 
altre lloc per qüestions d’habitatge no pas per qüestions d’impostos. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i contestant al senyor Diaz li demana que en relació a la 
pressió fiscal, se’n parli seriosament, i que abans de fer una afirmació s’estudiïn els 
números dels pobles de la comarca de la mateixa mida que Navarcles, ja que ni de bon 
tros Navarcles és dels més alts sinó que tot el contrari, l’IBI que és l’impost més important 
els dos pobles que el tenen més baix són Artés i Navarcles. 
En quan a que mai s’ha parlat de reducció de la despesa, el senyor alcalde diu que des 
de l’any 2008 el primer pressupost que va fer l’actual equip de govern ja es va començar 
amb una política de contenció, ja que es venia d’uns anys que la despesa corrent creixia 
any rere any i aquest equip de govern algunes partides com festes, la fira Monacalia... els 
van reduir. 
En quan al tema de la biblioteca diu el senyor alcalde que ja sap que aquest serà un tema 
recurrent, però que està preparat i està convençut que quan estigui tot acabat 
representarà un estalvi per l’ajuntament ja que totes les entitats que ara estan 
escampades amb diversos locals per tot el poble es concentraran en un edifici i només 
això ja és més econòmic que la situació actual 
 
ESMENES QUE ES PRESENTEN AL DICTAMEN 
 
Ordenança Fiscal 4.5 Taxa per LA PRESTACIÓ DEL SERV EI DE GESTIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS 
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A l’article 5 beneficis fiscals afegir al final de la lletra b) amb material no 

reciclable als contenidors municipals. 

 

Sotmesa a votació es va aprovar per 8 VOTS A FAVOR (PSC, CUP i ERC) i 3 
ABSTENCIONS (CiU ). 
 

Ordenança Fiscal núm. 3.6. Reguladora de la TAXA PE R LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE BENS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES AL SERVE I PÚBLIC  

 
Afegir a l’article 6 quota tributària, a l’apartat de la utilització del centre Cultural 
u nou apartat: 
 

- Entitats locals per activitats amb cobrament d’entrada  a partir de la 2ª 
funció 
 

70,00€ 

 
Sotmesa a votació es va aprovar per 7 VOTS A FAVOR (PSC i CUP) i 4 
ABSTENCIONS (CiU i ERC). 
 

Ordenança Fiscal núm. 4.10 Reguladora de la TAXA PE L SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA 
 
 Afegir un punt 3 als beneficis fiscals: 
 

3.-  S’aplicarà tarifa reduïda per les persones de més de 65 anys que viuen soles amb ingressos inferiors 

al salari mínim interprofessional, i per les persones que es  trobin en situació d’urgència social previ 

informe emès pels serveis socials municipals. 

 
Sotmesa a votació es va aprovar per 7 VOTS A FAVOR (PSC i CUP) i 4 
ABSTENCIONS (CiU i ERC). 
 

Introduïdes les esmenes al dictamen es sotmet a votació amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR: 6 PSC 
VOTS EN CONTRA: 4 (CiU i ERC) 
ABSTENCIONS 1: CUP 
 
Resultant el dictamen d’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’any 2012 
APROVAT PER MAJORIA SIMPLE, amb 6 vots a favor , 4 en contra i 1 abstenció. 
  
Abans d’aixecar la sessió el portaveu de la CUP senyor Xavier Oliveras demana la 
paraula i convida a tots els membres de la Corporació a participar de la Fira d’entitats que 
tindrà lloc el proper dissabte . 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22 .10 hores de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 


