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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 6/2016 
Dia: 02-11-2016 
Inici de la sessió: 20 hores   
Fi de la sessió: 21.05 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió 
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
Josep Díaz i Leiva 
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès 
Eva Subirana i Fernández 
José Juan Roda i Rubio  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Tresorera accidental 
Rita Subirana i Tapias 
 
Absents amb justificació 
Josep Corrons i Cors 
M.Carme Alòs i Pintó 
Mireia Serra i Ferré (Interventora) 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 2 de novembre, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  
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6 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: 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2017 .............................. 2 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER 
A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS BÀSIC I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2016-
2019 ....................................................................................................................................................... 21 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2017 
 
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. 
 
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. 
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que 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. 
 
Informada la Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 25 d’octubre de 
2016, 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 2017 i següents, així com el seu  text refós. 
 
Segon.-  APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2017 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós, d’acord amb l’annex que s’adjunta a aquest dictamen: 
 
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 de Vehicles de Tracció 
Mecànica 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.5 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i obres 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.2 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.5 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.14 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
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Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- EXPOSAR AL PÚBLIC mitjançant anunci a l’E-tauler de la pàgina web de 
l’Ajuntament de Navarcles, els anteriors acords provisionals, així com el text complet 
de les Ordenances fiscals 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 pel que fa a la proposta el senyor Alcalde diu que ha 
parlat amb les grups i s’ha intentat dins de la mesura del possible incloure les seves 
peticions, encara que no hagin estat en la seva totalitat entén que s’ha fet un esforç. 
En aquest sentit l’Alcalde es dirigeix al grup de la CUP i en relació a les esmenes que 
va enviar per correu electrònic el dilluns diu que ha parlat amb Secretaria i que en 
temes com les ordenances, les esmenes s’haurien de presentar a la comissió 
informativa per tal que es puguin estudiar, que en aquest ple s’admetrà discutir les 
esmenes però que en un futur s’ha de fer d’una altra manera. 
Respecte aquestes esmenes avança que l’IBI no es pot modificar, i les taxes per 
l’escola bressol tampoc ja que no es proposa la seva modificació en el dictamen, diu 
que no és que no es vulgui estudiar, es pot estudiar i presentar en una altra sessió del 
ple, ja que la seva vigència serà pel curs vinent per tant fins el mes de setembre de 
2017. 
 
En concret respecte a aquestes esmenes de la CUP diu no ho entén ja que van estar 
negociant i pactant i creu que per part de l’equip de govern s’ha fet un esforç per 
incorporar propostes de la CUP, però sembla que per part de la CUP no s’entén així i 
es vol el 100%. 
 
Agraeix també la col·laboració que ha tingut amb el regidor d’ICV-E, Josep Roda i que 
si bé no s’han pogut totes les seves propostes si que s’han incorporat algunes; també 
s’ha treballat amb el grup d’ERC, en definitiva s’ha procurat parlar amb tothom. 
 
I concretament  en relació a la modificació de les ordenances que es proposa destaca 
el fet que l’Impost més important que és el de béns immobles no es modifica, només 
pel que fa a l’adaptació a la nova normativa, ja que el municipi de Navarcles es va 
realitzar una actuació de valors i per tant s’ha d’esperar a l’aprovació de Pressupostos 
d e l’estat per a 2017 perquè s’aprovi la seva vigència si no s’aproven abans d’acabar 
l’any els valors no canviaran i per tant no és prudent tocar el tipus de gravamen, en tot 
cas hi ha de marge fins abans de l’1 de març. 
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Pel que fa a la taxa de l’aigua, diu que es preveu una baixada dels ingressos motivada 
perquè desapareix l’ingrés de Cal Oller, també una baixada dels ingressos de 
clavegueram ja que desapareix l’import mínim de connexió. Això fa que s’hagin 
d’augmentar alguns trams, doncs s’haurà de fer front a les obres de clavegueram, la 
xarxa està envellida i en concret s’hauran de fer les obres del carret Sebastià Toscas i 
del carrer Jesús. 
 
Pel que fa a les obres (ICIO) s’inclouen una sèrie de bonificacions que van des del 
90% de la quota fins al 25% i s’apuja el tipus de gravamen. 
 
El senyor Alcalde demana el vot favorable dels regidors i regidores, i a 
continuació dona la paraula als portaveus dels diferents grups. 
 
Pren la paraula Conxita Padró del grup d’ERC. 
 
Es transcriu la intervenció de forma literal, que li ha estat facilitada a la Secretària 
 
“ Des de serveis jurídics d'ERC ens han informat de la possible modificació que pot patir l'IBI 
per part del govern central i ens han recomanat no fer cap retoc en aquest impost, per altra 
banda la instauració de veritables tarifes socials en les altres taxes no sembla estar a l'agenda 
de l'equip de govern que són molt reticents a tocar-les. Pensem que aquest punt, taxes i preus 
socials, requereix un enfocament molt més general per tal d'englobar tot el conjunt de preus. 
Demanem una comissió redactora per proposar la millores apuntades per la cup juntament amb 
las propostes que estem treballant des de ERC 
Per aquestes raons, i tenint en compte les possibilitats reals de produir modificacions 
substancials hem optat per una abstenció amb l assoliment de quatre punts. 
 
- Implantació del "Porta a porta". Aquesta implantació genera una modificació en els 
pressupostos que en posteriors anys s'haurà de reajustar. 
 
- Assoliment de la proposta "Anem a 1000 €". A petició d'ERC el ple municipal va acordar no 
deixar cap treballador municipal amb un sou inferior a 1000 € mensuals. Segons ens ha 
informat el comitè d'empresa, en aquests moments encara hi ha uns pocs treballadors 
pendents de regularitzar. A efectes reals, representa una petita pujada del capítol 1 dels 
pressupostos. 
 
- Reactivació de la comissió de mobilitat i aplicació del pla de mobilitat que l'ajuntament ja té 
elaborat. Un cop analitzades les mancances viàries (voreres, carrers i senyals) hem cregut que 
demanar la solució punts concrets i situacions específiques no forma part d'aquesta negociació. 
Aquestes demandes puntuals són feina del dia a dia i per tant de la comissió de mobilitat. 
 
- Estudis de municipalització de la neteja viaria, neteja d'edificis i d'enllumenat públic. Aquests 
estudis aprovats pel Ple s'han de temporalitzar i visualitzar de manera clara i inequívoca en les 
diferents actuacions de l'equip de govern. 
 
Per aquestes raons el nostre vot serà l’abstenció.” 
 
Pren la paraula Josep J Roda del grup d’ICV-E, es transcriu la seva intervenció 
literalment, tal com ha estat facilitada a la secretària:  
 
“Primer definim el context en el qual ens trobem: 
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• Marc legal i polític. Finançament injust. El govern central imposa novament 
criteris i 
segueix impedint progressivitat fiscal en casos com el de IBI. 

 
• Situació de dura crisi econòmica per moltes famílies 

 Setembre 2016:  333 persones aturades  ( 10,99 % )  D´elles unes quantes 
sense cap 
 prestació.......(Atur setembre 2015:  387 ( setembre 2015) 13,41 % ) 
     

Introducció: 
 

• Entenem la importància i transcendència de les ordenances fiscals. No només 
com una simple eina fiscal de recaptació. Nosaltres les entenem com la base 
que ens ha de permetre articular determinades polítiques.  
 

• Polítiques que han de tenir en compte ( pel nostre grup) la sensibilitat del 
programa electoral amb el que ens vam presentar i que ens va donar la 
possibilitat d´aconseguir representativitat en aquest Ajuntament. Les 
Ordenances no només com a joc de números, de sumes i restes, també com a 
instrument per avençar cap a un poble més equitatiu, amb més  activitat 
econòmica i més respecte al medi ambient. 
 

• Això no vol dir que les nostres propostes siguin meres utopies irrealitzables. 
Són perfectament factibles. Hem intentat que Tot el que s´introdueix sigui 
sostenible econòmicament. 
 

• No se´ns pot retreure falta de valentia. Hem proposat tota una sèrie 
d’al·legacions. 
 

•  Tampoc volem ser temeraris i fer propostes de màxims intransigents. La 
ideologia està molt bé però toquem de peus a terra. Som un grup humil i som 
sabedors del paper que podem jugar amb la representació que actualment 
tenim ( 1 regidor)  Hem de ser agosarats, però amb arguments.  
 

• Els nostres arguments hem intentat des del primer moment contrastar-los amb 
l´equip de govern amb diàleg, negociació per intentar arribar a un acord i pactar 
el màxim de les nostres propostes, sabent que també hauríem d´assumir (lògic) 
algunes de les que venen des de l´altra part negociadora. 
 

• Aquest diàleg i negociació l´entenem necessari. No confondre amb una 
necessitat que és diferent. Des del principi d´aquesta legislatura no hem parat 
d´utilitzar l´ argument del diàleg necessari per acordar polítiques. 

 
Ens congratulem que s´hagin tingut en compte i s´hagin inclòs : 
 

• Bonificacions a l´IBI i a ICIO i a IVTM que afavoreixen un major respecte al 
medi ambient tot incentivant l´eficiència energètica.  
pe contemplant ara ja energies renovables d´autoconsum ( solar, aprofitament 
d´aigües     pluvials)  
bonificacions per vehicles elèctric, híbrid, bifuel….. 
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Existents ara:  15% per vehicles que produeixen menor impacte ambiental (molt 

genèric) 
 IBI només hi havien  excepcions imposades per rang de llei estatal, cap 
nostra.... 
 

• La millora de les bonificacions previstes i preveure´n de noves com a mesura 
d´incentiu i impuls per a la reactivació econòmica, especialment del petit 
comerç local. ICIO i llicències.  

 
• Les millores introduïdes que van directament dirigides al petit comerç local: 

tema d´alta de comptador de local comercial  ( amb veu específica ara a les 
taxes de l´aigua) o les bonificacions en ICIO per rehabilitació del local. 

 
• Hi han hagut punts com el que del tema de la taxa de l´aigua on hem valorat la 

necessitat del manteniment del nivell d´inversions per tal d´assegurar el servei 
també econòmicament equilibrat. Es tracta d´un tema amb el que no s’hauria 
de caure en la demagògia i la desqualificació per part de cap grup. Creiem que 
especialment s´ha de jugar net i no fer-lo servir com una arma política. 
Hem entès l´argument de treure el mínim de consum i repercutir 
progressivament el preu de l´aigua, així com la necessitat de retocar a l´alça 
tant la quota de servei i la taxa del servei de clavegueram. Tot buscant la 
sostenibilitat del servei en un futur. 
 

• El tema del gual universal: des d´un primer moment hem entès que calia anar a 
un sistema més just pel conjunt de la població. Fins ara hi havien una sèrie de 
garatges que es veien “obligats” sí o sí a demanar un gual i uns altres que es 
s´ho podien estalviar simplement pel fet que el seu tram de carrer estigués 
pintat per la circulació de vehicles de la manera que feia que no l´hagués de 
demanar. No és gaire just tot plegat.  
Això sí el que vam posar com a condició “sine qua non “ per implementar 
aquesta mesura era que l´Ajuntament tingués un conveni amb una empresa de 
grues que permetés la retirada dels vehicles que cometessin la infracció 
d´aparcament indegut davant dels guals, així com de disposar d´un dipòsit 
controlat  on poder deixar els vehicles retirats. 
Des de l´equip de govern se´ns han garantit totes dues coses. 

 
Objectius: 
 
Però com som inconformistes continuarem treballant en les futures OOFF  per mirar 
d´incloure conceptes que permetin fer molt més visibles polítiques progressistes.....i 
que vagin dirigides: 
 

• A fer la recaptació de taxes amb una tarifació social, progressiva en funció dels 
ingressos. La manera més justa amb tothom. Tarifació Social  que per altra 
banda  ja hem aprovat en diferents mocions, una d´elles del nostre grup. 

 
• En els impostos com ara l´IBI hauríem d´esgotar tot el marge legal permès per 

tal d´avençar en la progressivitat fiscal, introduint les subvencions amb caràcter 
social especialment pensades per als col·lectius en pitjor situació econòmica. 
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Convocatòria de subvencions IBI. 
 

• A continuar implementant polítiques en favor de la sostenibilitat i el respecte al 
medi ambient i del planeta que vivim. 

 
  
Final: 
 

• Veiem amb bons ulls el canvi d´orientació que s´ha fet palès en aquestes noves 
ordenances fiscals pel 2017. 

 
• Creiem que és la manera lògica de treballar amb la realitat actual d´aquest 

ajuntament 
 

• Per tant les votarem favorablement. 
 
 
El senyor Roda diu que el seu grup ha presentat una sèrie de propostes per introduir a 
les ordenances fiscals de les propostes que han presentat s’ha incorporat: 
 
Una bonificació del 50% pels vehicles que produeixin menor impacte ambiental o bé 
pel carburant que utilitzen o bé per les característiques del seu motor: híbrids o 
elèctrics. 
A l’ICIO s’ha incorporat una bonificació del 70% per obres de rehabilitació en 
comerços, nosaltres proposàvem una bonificació del 90%. 
 
 
A la taxa de l’aigua s’ha eliminat el dret de connexió 
 
 
El nostre vot serà a favor. 
 
 
Intervé el portaveu de la CUP, Aleix Solé Sellarès i diu en relació al dictamen que el 
seu grup pensava que es podria votar per separat com s’ha fet d’altres vegades. 
 
Sobre aquesta qüestió la Secretària diu que el dictamen s’ha de votar en la seva 
totalitat que en tot cas s’haguessin hagut de presentar tants dictàmens com votacions, 
que l’any passat es va votar per separat i va ser una irregularitat que no s’hauria de 
tornar a repetir. 
 
  
 
Intervé el portaveu de CDC, senyor Josep Diaz i diu que faran la intervenció després 
que es discuteixi les esmenes que presenta la CUP. 
 
El senyor Alcalde sotmet a votació la urgència de les esmenes, tal i com estableix 
l’article 48 e) del ROM 
S’aprova per unanimitat la urgència 
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A continuació es reprodueix literalment el text de les esmenes: 
 
 
ESMENES QUE PRESENTA LA CUP AL DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2017. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.2 reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ 
 
Article 9.- Coeficients de situació 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 
d'aquesta 
Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es 
realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 5a (...) 
Coeficient aplicable 2,2 2,1 - - -  
 
Justificació: L'IAE només el paguen les empreses que facturen més d'un milió d'euros i per tant 
grava la riquesa. Creiem que la proposta que presenta el govern per apujar-lo és molt limitada i 
valorem que en un municipi amb ingressos limitats com Navarcles cal explorar totes les vies i 
l'IAE, tot i que poc significatiu, és una d'elles. Tot i que preferiríem apujar-lo al màxim (3,6) 
creiem que fer-ho un 2,2 podria ser un punt consens entre tots els grups per tal d'augmentar els 
ingressos sense que es produeixi una pujada molt sobtada de l'impost. També valorem que 
caldria anar-lo apujant en anys successius fins situar-lo per sobre del 3,0. La 2a categoria és 
merament simbòlica ja que no hi tributa cap empresa. Situar el coeficient al 2,2 implicaria un 
augment de 10.775 euros dels ingressos.  
 
 
Intervencions: 
 
El senyor Alcalde dona la paraula als grups municipals, les emenes es voten per 
separat: 
 
El portaveu d’ICV-E, Josep Roda  diu que no hi hagut temps per estudiar les 
propostes, les van rebre el dimecres a la tarda i el ple és dimecres, no hi hagut temps 
material, que li hagués agradat poder-ho discutir amb la resta de companys. 
 
El portaveu de CDC Josep Diaz diu, en relació a l’IAE que les empreses no per ser 
més grans són més riques, però si que una empresa gran dona més llocs de treball i 
genera més riquesa, i que tal com diu el company Roda no hi hagut temps material per 
estudiar-les per tant el seu vot serà en contra. 
 
Votació 
 
 
Vots a favor: 2 CUP 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel  
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29-11-2016 

 
 

10 
 

Vots en contra 7 (5 SUMEM i 2 CDC) 
Abstencions: 2 ( 1 ICV-E, 1 ERC) 
 
L’esmena no és aprovada 
 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.5 reguladora de l’ICIO 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ I ELIMINACIÓ 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
4. Es concedirà una bonificació del 40% de la quota de l’impost a favor de les construccions 
instal·lacions i obres següents: 
 
a) Obres de rehabilitació de naturalesa estructural en edificis destinats a vivenda. 
 
Justificació: S'apuja del 25% al 40% la bonificació perquè és important que sigui elevada per 
incentivar la rehabilitació i el manteniment dels habitatges. Si no es bonifica amb un % elevat la 
rehabilitació la bonificació perd efecte incentivador i per tant també el seu sentit. S'elimina el 
text de naturalesa estructural per incentivar també el manteniment dels habitatges. 
 
ESMENA DE SUBSTITUCIÓ I ELIMINACIÓ 
 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,50 per 100. 
 
Justificació: Per evitar que el nivell de recaptació es vegi afectat per la bonificació anterior 
proposem incrementar fins al 3,50 el gravamen. D'aquesta manera si es fa una reforma amb un 
pressupost de 10.000 euros el contribuent se n'estalviaria 100 respecte a la mateixa obra feta 
al 2016 (un 32,25 % d'estalvi) i si es fa una obra nova amb un pressupost de 120.000 euros 
l'increment seria de 480 euros respecte al 2016 (un 11,43% d'increment). Amb aquesta lògica 
d'ampliar la bonificació per rehabilitació i augmentar el gravamen es vol incentivar la reforma i 
penalitzar l'obra nova.  
 
 
VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 2 (CUP) 
Vots en contra: 7 (5 SUMEM, 2 CDC) 
Abstencions:  2(1 ICV-E, 1 ERC) 
 
L’esmena no es aprovada 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.5 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
ESMENA D'ADDICIÓ 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
 
S’afegeixen els següents beneficis fiscals: 
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2/ Els propietaris de comerços buits que acreditin que el tenen a lloguer mitjançant la borsa 
municipal de lloguer i ocupació temporal no remunerada tindran una exempció del 100% de 
la taxa. 
Justificació: S'afegeix el text «i ocupació temporal no remunerada» perquè la idea és fomentar 
amb aquesta mesura no només el lloguer sinó també l'ocupació temporal no remunerada o 
urbanisme adaptatiu. L'urbanisme adaptatiu és aquell que utilitza espais públics o privats 
temporalment inactius: locals comercials en desús, solars o edificis abandonats i que són cedits 
de manera temporal i gratuïta a entitats, artistes, grups de teatre o dansa, emprenedors, etc. És 
una manera d'activar temporalment un espai i donar-li vida al mateix temps que aquest espai es 
revaloritza perquè no està tancat. La idea és que siguin ocupacions efímeres i no 
excessivament prolongades en el temps, però si en qualsevol moment el propietari troba 
llogater o comprador per l'espai l'ocupació s'interromp i el beneficiat ha d'abandonar l'espai. Un 
projecte d'aquesta magnitud podria actuar d'atracció d'artistes, emprenedors i companyies 
culturals que busquen espais on desenvolupar la seva activitat. Per aquest cas també caldria 
crear, gestionar i divulgar la borsa de locals comercials en desús destinats a ocupació temporal 
no remunerada. 
 
ESMENA D'ADDICIÓ 
 
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 per insalubritat 
Habitatge desocupat borsa de lloguer i borsa de masoveria 
urbana 
Habitatges més botiga 

 
 

39,55€ 
39,55€ 

 
263,50€ 

 
Justificació: La introducció del text «i borsa de masoveria urbana» la fem perquè a part de ser 
una mesura per incentivar el lloguer també s'incentivi la masoveria urbana.  
 
El senyor Alcalde diu que el seu grup en aquest cas accepta les esmenes 
 
Sotmesa a votació l’esmena  s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
L’Alcalde obra un últim torn d’intervencions als grups municipals 
 
Conxita Padró d’ERC i Josep Roda d’ICV-E es ratifiquen en el sentit del seu vot que 
han dit en la seva intervenció. 
El portaveu de la CUP, Aleix Solé, diu que li agradaria poder el votar el dictamen per 
separat i que així havien preparat el seu vot, però que en tot cas ja que no es pot fer, 
el seu vot serà a favor. 
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El portaveu de CDC, Josep Díaz diu que malgrat que no hi ha la modificació de l’IBI 
que és l’Impost més important, s’ha apujat l’aigua i per tant el nostre grup votarà en 
contra. 
 
 
 
 
A continuació es sotmet a votació el dictamen amb la incorporació de l’esmena del 
grup de la CUP  
 

ANNEX DE LES MODIFICACIONS DE TEXT DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 
2017 

 
Adaptació a la normativa de totes les ordenances que es modifiquen, i a part les modificacions 
puntuals de les ordenances són les següents: 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns immobles 
 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
S’afegeix la següent bonificació: 
 
4. Gaudiran d'una bonificació del 50% per cent de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les 
ordenances municipals. Aquesta bonificació no podrà excedir un període impositiu. 
 
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors 
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.  
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
El tipus de gravamen està pendent de si hi ha aprovació dels pressupostos per part del govern 
o no 
 
Article 8.- Normes de gestió 
S’afegeix el següent article per regular la bonificació del punt 4. 
 

 
2.3. Bonificació per energia solar. 
 
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la 
hisenda municipal la següent documentació: 
 
- Cèdula d'habitabilitat. 
 
- Certificat d'homologació dels col·lectors. 
 
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el qual ha 
d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. 
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- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la 
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període d’1 any i es 
mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 
 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que 
les respectives liquidacions adquireixin fermesa. 
 
2.6. Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a poder 
gaudir de més d'una bonificació de les previstes a l'article 5 d'aquesta ordenança, el subjecte 
passiu només podrà optar per gaudir de la de major quantia, que serà incompatible amb les 
altres. 
 
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de l’article 7. 
 
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que anualment 
facilita la Gerència Territorial del Cadastre. 
 
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds  
S’afegeix text regulat a la normativa 
 
 
3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà de la 
documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués cessat en el 
dret que va originar l'esmentada titularitat. 
 
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la Gerència 
Regional del Cadastre. 
 
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la 
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de 
l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la 
Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi 
acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels documents següents: 
 
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que actuï per 
delegació. 
 
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles. 
 
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà 
exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció 
 
Article 12.- Règim d’ingrés  
S’afegeixen els fraccionaments 
 
Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic 
gaudiran d'un fraccionament del deute en 2 terminis:  1r termini 1/06/2017 
         2n termini 2/11/2017 
Les dates del càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el 
paràgraf anterior. 
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Ordenança Fiscal núm. 1.2 reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques 
 
Article 9.- Coeficients de situació 
Es canvien els coeficients 
 
 1a 2a 3a 4a 5a ..... 
Coeficient aplicable 2 1,75 --- --- --- ..... 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1.3. IVTM 
 
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 
S’actualitza el redactat de la bonificació punt 1.g, quedant de la següent manera 

 
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, 

als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport. Es considera 
persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 
100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau 
igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda 
una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els 
pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per 
incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les 
persones pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, 
a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la 
condició d’incapacitat o classes passives. 

 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats 

hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès 
per l’òrgan competent. 

 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
S’elimina la bonificació a vehicles històrics 
 
Es modifica el redactat del punt c, quedant de la següent manera: 
 
c) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles 
que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es 
considera que produeixen menor impacte ambiental. Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà 
aportar la fitxa tècnica del vehicle on consti com a vehicle de motor elèctric o híbrid, vehicle 
bifuel i que tinguin una emissió de CO2 inferior a 100 g/KM 
 
Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés  
Adaptació del redactat 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació 
del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència 
de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del 
vehicle que consti en el Registre de vehicles. 
 
 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel  
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29-11-2016 

 
 

15 
 

Ordenança Fiscal núm. 1.5 reguladora de l’ICIO 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
S’afegeixen les bonificacions següents: 
 
2.- Es concedirà una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor de les construccions 
instal·lacions i obres següents: 
  
a) Totes les que afectin les façanes de la zona 1 (zona residencial, nucli antic) segons la 
delimitació establerta a les Normes Subsidiàries de Planejament de Navarcles. 
 
 b) Totes les que afectin les façanes d’edificis construïts abans de l’any 1900, sempre que els 
materials tinguin la textura i les característiques cromàtiques adequades que s’adiguin amb les 
característiques de l’entorn i es mantinguin les condicions estètiques i ambientals i els elements 
arquitectònics tradicionals (dintells, baranes de ferro, canelons de recollida d’aigües, etc.). 
 
3.  Es concedirà una bonificació del 70% de la quota de l’impost a favor de les construccions 
instal·lacions i obres següents  

a) Obres de rehabilitació en comerços inferiors a 150m2 
b) Obres de rehabilitació que impliquen la instal·lació d’energies renovables d’autoconsum 

(biomassa) i aprofitament d’aigua, sempre i quan aquesta instal·lació no sigui 
obligatòria. 

 
4. Es concedirà una bonificació del 25% de la quota de l’impost a favor de les construccions 
instal·lacions i obres següents: 
 

a) Obres de rehabilitació de naturalesa estructural en edificis destinats a vivenda. 
 
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions, 
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no 
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la 
bonificació d’import superior. 
 
En els casos dels punts 2 i 3 n’hi haurà prou per a la seva concessió que s’emeti un informe 
tècnic motivat on es deixi constància que les obres per a les quals es demana el benefici fiscal 
s’ajusten a les descrites en aquests apartats. 
 
6.- S’aplicarà una bonificació del 70% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les 
que s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació 
d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per produir calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, 
la bonificació a que es refereix el punt 1 anterior. 

 

7.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors 
s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració 
responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article 9è d’aquesta 
Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici 
fiscal. 
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El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha 
d’entendre’s desestimada. 

 
Article 8è.- Tipus de gravamen 
S’augmenta el tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,25 per 100. 
 
Ordenança Fiscal núm. 3.2 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles 
 
Article 4. Responsables i successors 
Adaptació a la normativa del redactat 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
Hi ha els següents canvis de tarifa 
 
Guals i reserves d’espai EUR 
Tarifa primera 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals 
de propietat dins d'un aparcament  

Fins a 4 cotxes 10,00 
 
Tarifa tercera 
Placa i pintura gual 
Reposició de placa i pintura de gual 

0,00 
30,00 

 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.1 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
 
Article 4.- Responsables i successors. 
Adaptació a la normativa del redactat 
 
3.Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 

Article 7è. Tarifa 
S’afegeix el següent preu 
 
Epígraf Segon. Certificacions i compulses i documents expedits per les oficines 
municipals 
11- Certificat meteorològic  10,00 
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Ordenança Fiscal núm. 4.5 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
 
Adaptació a la normativa del redactat 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus 
domèstics. 
 
Article 2.- Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de 
les activitats domèstiques. 
 
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar. 
 
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a 
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats, 
tals com aparcament, traster o magatzem. 
 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i 
electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies 
publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles 
abandonats. 
 
Article 4. Responsables i successors 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
Article 5. Beneficis fiscals 
S’afegeixen els següents beneficis fiscals: 
 
2/ Els propietaris de comerços buits que acreditin que el tenen a lloguer mitjançant la borsa 
municipal de lloguer tindran una exempció del 100% de la taxa. 
 
3.- Els ciutadans que acreditin que destinen la matèria orgànica a compostatge tindran una 
bonificació del 10%. L’ajuntament inspeccionarà els ciutadans que ho demanin i s’emetrà l’informe 
que donarà dret a la bonificació- 
 
4.- Peixateries i carnisseries tindran una bonificació del 8% si estan adherits a la campanya de 
reciclatge d’envasos reutilitzables. 
 
 
Article 6. Quota tributària 
Es desglossa la tarifa per habitatges desocupats de la següent manera: 
 

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

Per cada habitatge 113,00 € 
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S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar 
          Habitatge desocupat per insalubritat: 
          Habitatge desocupat borsa de lloguer i borsa de masoveria 
urbana (esmena presentada per CUP) 
          Habitatges més botiga 

 
39,55€ 
39,55 € 

263,50 € 

 
 
Adaptació del text a la normativa 
 
II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels 
residus comercials. 
 
Article 9.- Fet imposable. 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria 
de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials. 
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació 
dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
 
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries. 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat 
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els 
mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a 
l’article 2.2 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels 
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la 
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 
 
 
Article 10. Subjectes passius 
S’afegeix el termini d’acreditació de la contractació del gestor autoritzat en el cas de residus 
comercials 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials 
assimilables als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  
contractat amb un gestor autoritzat la recollida, tractament i eliminació dels residus que 
produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini d’un 
mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme 
l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb 
posterioritat a dita entrada en vigor. 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de 
cada any. 
 
 
Article 11. Responsables i successors 
Actualització del text a la normativa 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General 
 
Article 12. Quota tributària 
Se separa el comerç de les carnisseries i peixateries, creant per aquestes l’apartat e) 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf segon .- Establiments comercial i industrial   

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 500 m2 de superfície de venda 661,00 € 

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

e) Carnisseries i peixateries 216,00€ 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
Modificació de les tarifes següents: 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
*Tarifa primera. Subministrament d’aigua €/m3 

Fins a 15 m3/trim 0,4400 

De 16 a 27 m3 0,6200 

De 28 a 45 m3 1,0100 

De 46 a 54 m3 1,5200 

Més de 54 m3 1,5300 

Ús industrial i obres  0,9900 

Oller 0.3229 

Quotes servei 15,5000 

Quota de servei comptador industrial 17,5000 

 

Tarifa segona. Connexions i d’altres  €uros 

Drets de connexió a la xarxa per activitats comercials 56,50 

*Tarifa tercera. Tarifa Reduïda €/m3 

Fins a 15 m3/trim 0,4269 

De 16 a 27 m3 0,4269 

De 28 a 45 m3  0,6200 

De 46 a 54 m3 1,0100 

Més de 54 m3 1,5200 

 



Diligència d’aprovació: 
Montserrat Sensat i Borràs, Secretària de l’Ajuntament de Navarcles 

CERTIFICO que aquesta acta ha estat aprovada pel  
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 29-11-2016 

 
 

20 
 

*Tarifa quarta. Tarifa institucional  

m3 0,4900 €/m3 

  

Cànon Repercussió Llei 5/2012 0,0298 €/m3 

  

Cànon conservació comptadors  1,47 €/trimestre 

Cànon protecció contra incendis  65,09 €/trimestre 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.12 reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs 
 
Article 7è. Tarifa 
Actualització de les tarifes del pavelló 
1. Pavelló Euro 
ACTIVITATS ESPORTIVES 
Ús continuat (*1) 300€/mes 

Ús esporàdic – no lucratiu 100€/2h 

Ús diari activitat lucrativa esportiva 1.500€/dia 
 

ACTIVITATS NO ESPORTIVES 

Lucratives 

No lucratives 

 

 

2.500€/dia 

500€/dia 

 
(*1) S’entendrà per activitat continuada aquella en la qual s’utilitzi l’espai sol·licitat com a mínim 
un cop per setmana, durant 10 mesos. 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4.14 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
Actualització del text a la normativa s’afegeixen els següents articles: 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran 
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà 
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el 
registre de contribuents. 
 
Article 4t. Responsables i successors 

 
1. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i 
a l’Ordenança General. 

 
 
Article 6è. Quota tributària 
Es modifica el coeficient multiplicador: 

 
Coeficient 

multiplicador 
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1- Subministraments domèstics i no domèstics, comercials, industrials i 
obres 0,415% 

 
 
RESULTAT DE LA Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 - 2 1 - 8 
Vots en contra - 2 - - - 2 
Abstencions - - - - 1 1 
 
El dictamen s’aprova per MAJORIA ABSOLUTA. 
 

2.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES PER A L’ORGANITZACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS 
SERVEIS SOCIALS BÀSIC I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 2016-2019 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 17 d’octubre de 2016 s’ha rebut comunicació del Consell Comarcal del Bages 
de l’aprovació en sessió del Ple del dia 26 de setembre de 2016, del “Conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca de 
menys de 20.000 habitants, per l’organització i el finançament dels Serveis Socials 
Bàsics” pels anys 2016-2019. 
 
S’adjunta a aquesta comunicació, el text del conveni marc el qual s’adjunta a aquest 
dictamen i documentació que íntegra el conveni corresponent a l’exercici 2016 
consistent en: 
 
Annex 1: mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del 
bages i cinc municipis de la comarca del Moianès 
 
Fitxa 1: Serveis Socials Bàsics: (Zona 5A) navarcles professionals dels equips bàsics, 
serveis d’atenció domiciliària, ajuts d’urgència social, Programes d’atenció social i 
educativa davant les situacions de risc. 
 
Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis. 
 
Fitxa 3. Serveis d’informació i atenció a les dones del Consell Comarcal del Bages 

Fonaments de dret 

- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, articles 108 a 112. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, articles 8 lletra f) i 14 i  Disposició addicional novena. 

- Llei 40/2015, de 1 d’octubre del règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53. 
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Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 25 d’octubre 
de 2016. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Bages i l’ Ajuntament de Navarcles, per l’organització i el finançament dels Serveis 
Socials Bàsics” pels anys 2016-2019”, de conformitat amb la documentació que 
s’adjunta a quest dictamen. 
 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Bages 
 
Tercer.- FACULTAR al senyor Alcalde per la signatura d’aquest conveni en 
representació de l’Ajuntament de Navarcles. 

Quart.- INSCRIURE en el Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya, accessible des del Portal de la Transparència . 

Intervencions: 
 
El portaveu del grup d’ICV-E va formular algunes preguntes a la regidora Sandra 
Palomino d’aclariment d’alguns aspectes del conveni ja que era la primera vegada que 
ella tractava aquest tema, fets els aclariments no hi van haver més intervencions i es 
va sotmetre a votació:  
 
Votació: 
 
 SUMEM  CDC CUP ICV-E ERC TOTAL 
Vots a favor 5 2 2 1 1 11 
Vots en contra      - 
Abstencions      - 
 
El dictamen s’aprova per UNANIMITAT dels 11 membres presents dels 13 que formen 
la Corporació 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 21,05 hores del dia 2 de novembre de 2016, 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 
 
La  Secretària................................................................................. Vist i Plau 

L’Alcalde 
 
 
 
Montserrat Sensat i Borràs       Llorenç Ferrer i Alòs 
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DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que no s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió 
l’arxiu:  PC012-1606/1102_dvd, atès que degut a una errada tècnica no ha quedat 
gravat l’àudio. 
 
La Secretària 
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