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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE  

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 24 D’OCTUBRE DE 2017 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Número: PLE2017000007  
Dia: 24 d´octubre de 2017 
Inici de la sessió: 20:00 h 
Fi de la sessió: 23:00 h 
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 
Eduard Blanco i Robles 
 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eva Tolosa i Bastardas 
Núria Creus i Rodoreda 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernandez 
José Juan Roda i Rubio 
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  24 d´octubre de 2017, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer i 
Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  PLE2017000007  del Ple 
de la Corporació amb caràcter Sessió Extraordinària els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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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  

 

1.0.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS ADAPTACIÓ SEGONS NORMATIVA ..................... 2 

2.0.- DICTAMEN MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4.5 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D'ESCOMBRARIES 2018 .............................................................................................................................................. 5 

3.0.- DICTAMEN MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 3.3 OCUPACIÓ TERRENYS ÚS PÚBLIC - TARIFA CAIXER .............. 8 

4.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 3.6 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES AL SERVEI PÚBLIC 2018 .................................................................. 9 

5.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.10 REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2018 ...........................................................................................................................13 

6.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.2 GUALS 2018 ..........................................16 

9.0.- MOCIÓ LLIBERTAT JORDI CUIXART I JORDI SÀNCHEZ .........................................................................................18 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
Intervenció de l’Alcalde, 
 
Respecte de l’escrit de les esmenes que han presentat els grups d’ICV-E, i la CUP com que 
afecten a diferents taxes, s’aniran tractant a mesura que es tracti la taxa que es proposa la seva 
esmena. 
. 
En quan a la modificació que proposa la CUP de tarificació social de les taxes de l’escola bressol i 
l’escola de música, i com ja s’ha dit en altres ocasions no es poden votar ja que les ordenances no 
es modifiquen, i es remet a l’informe que han emet la secretària i la interventora 

1.0.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS ADAPTACIÓ SEGONS 
NORMATIVA 

 
FETS  

Considerant que és important mantenir actualitzat els textos de les ordenances a la normativa 
vigent  i introduir els canvis que ha suposat recent sentències del TSJ de Catalunya en temes 
tributaris. 

La Diputació de Barcelona proposa la modificació en els textos d’algunes ordenances fiscals que a 
continuació es relacionen i amb la motivació que seguidament s’exposa: 

- Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals 
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S’ha introduït a l’articulat de l’Ordenança els ajustos necessaris derivats de l’aplicació de les Lleis 
39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 

 

- Ordenança Fiscal 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
 

Article 4.- beneficis fiscals de caràcter obligatori 

Es modifica la Regla 1a) de la lletra C) de l’apartat 1, relativa a la determinació de l’Impost net de 
volum de negoci, per eliminar la referència a l’article 191 del text refós de la llei de societats 
anònimes i contemplar la normativa actualment vigent en aquesta matèria (l’art.35.2 del Codi de 
Comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. Del Pla General de Comptabilitat, 
aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre.  

- Ordenança Fiscal 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres  

 

Article 2n. G) s’ha fet un canvi merament lingüístic 

Article 6è.3 s’ha tancat amb més rigor el moment en què s’han de sol·licitar els beneficis fiscals  
els efectes de no fer-ho en demanar la llicència d’obres, sense perjudici que es puguin tornar a 
sol·licitar en presentar la declaració final i hem exclòs del gaudiment de qualsevol benefici a les 
obres que es facin sense acomplir la normativa urbanística. 

- Ordenança Fiscal 3.1 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 

Article 3r. S’ha afegit un nou paràgraf, el 4, per a especificar que aquesta ordenança no és 
aplicable als operadors de telefonia fixa que no facin servir una xarxa pròpia per a prestar el 
servei. (Aplicació de les sentències del TSJ de Catalunya que equiparen la telefonia fixa a la 
telefonia mòbil als efectes d’aquesta taxa. 

Article 8è.2 s’ha fet una correcció lingüística 

A la Disposició final s’ha actualitzat la data d’efectes de l’ordenança. 

- Ordenança fiscal 4.6 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

 

Es modifiquen els articles 9 i 10, a fi d’adequar el seu redactat a les previsions contingudes a 
la vigent redacció de l’article 187.1 d) del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, en 
allò referit a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions. 

- Ordenança Fiscal 4.12 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal·lacions 
esportives i altres serveis anàlegs 
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Afegir a l’article 7 Camp de futbol, que no estava inclosa degut a un error d’omissió, sense que 
suposi cap augment i/o modificació e tarifes 

 

 FONAMENTS DE DRET 

- 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, i l’article 
12 respecte  la possibilitat que les Entitats Locals adaptin la seva normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 17/10/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 
2018 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

  

Ordenança Fiscal núm. 3.1 reguladora de la Taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 4.6 reguladora de la Taxa per llicències 
urbanístiques 

Ordenança Fiscal núm. 4.12 reguladora de la Taxa per la utilització 
d’instal·lacions esportives i altres serveis 
anàlegs 

  

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
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Quart.- 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. 

ESMENA CUP SOBRE AUGMENT TIPUS IAE: 2.1.  IAE 

Apujar al 2,4% la 1a categoria i al 2,3% la segona categoria. 

Es sotmet a votació l’esmen i dona el següent resultat: 
 
A FAVOR: 2 CUP 
ABSTENCIONS: 2,  (1 ERC), (1 ICV-E) 
EN CONTRA: 9 (5 SUMEM, 4 PDeCAT 
 
Resultat l’esmena no s’aprova. 
 
A continuació es sotmet a votació el dictamen sense l’esmena 
 
VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 4 2 1 1 13 

Vots en contra      - 

Abstencions      - 

 
 
Resultat: Aprovat per Unanimitat  
 

2.0.- DICTAMEN MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4.5 TAXA PER RECOLLIDA, 
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES 2018 

 

MOTIVACIÓ 

Considerant necessària la modificació de la taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombraries per una banda per adaptar-ho a la recollida porta a porta el que suposa que no te 
massa sentit seguir amb les bonificacions per la utilització de la deixalleria, i per altra banda 
petites modificacions o ajustos tal i com segueix: 

Article 5 beneficis fiscals, supressió lletres c) i d) relatives a bonificacions  per utilització 
deixalleria  
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Article 6. Quota tributària 

Modificar les tarifes: 

Per cada habitatge                         110,00€ 

Habitatges més botiga                   260,00€ 

Article 12. quota tributària 
Afegir la tarifa: 
Epígraf 2n.- Establiments comercials i industrials 
f. Comerç sense activitat  66,00€ 
 
Modificar les tarifes: 
 
Epígraf 4t.- Altres locals industrials o mercantils 
f. Indústries sense activitat             110,00€ 
 
Epígraf 6è.- Residus no industrials 
Modificar la tarifa: 
Industries i comerços amb gestor de residus i 
que generen residus no industrials fent ús dels contenidors municipals       110,00€ 
 
Article 13è.- Règim de declaració i ingrés  
Al punt 2 d’aquest article, per tal d’evitar actualitzar la data cada any, es substitueix el format “dia-
mes-any ” per “a 31 de desembre de cada any”. 
 

FONAMENTS DE DRET 

- 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 en quan al procediment per a 
la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, article 85, respecte a la publicació 
dels textos actualitzats de les ordenances fiscals.  

 

Consta a l’expedient l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  TRLHL  

Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió del dia 17-10-2017 aquest Alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de la 
Ordenança fiscal núm. 4.5 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries.  

Segon.- L’acord definitiu de l’ordenança fiscal modificada per a l’exercici de 2018, així com el text 
refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord d’aprovació provisional, 
així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada 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. 

Esmena que presenta ICV-E 

- Va en la línia de les bonificacions ara existents  en relació a l’ordenança 4.5 (art.5 beneficis fiscals)  
de la taxa per recollida tractament i eliminació d’escombraries per l´ús de la deixalleria però 
específicament  per un residu: l´oli de cuina usat. Tot i estar implementat el servei de recollida porta 
a porta aquest residu és altament contaminant i no es contempla la seva recollida actualment ( 1lt. 
contamina 100 lt d´aigua neta ) podent acabar aquest abocat per l´aigüera. Hem d´incentivar que 
aquest oli es reculli també a la deixalleria. 
 

 
- També creiem important la bonificació de la taxa per tota aquella sèrie de residus altament 

contaminants com poden ser els restes de pintures, dissolvents i d´anàloga  
 

En aquest sentit proposem el redactat següent dins de l´article 5 de beneficis fiscals: 
 
“Bonificació del 20% per als habitatges que portin a la deixalleria més de 12 vegades l’any 
 oli de cuina usat, pintures o dissolvents” 
 

L’esmena es sotmet a votació 
 
 A favor: 5  (1 ICV-E9 i 4 PDeCAT 
En contra: 5 SUMEM 
Abstencions: 3 CUP 
 
El resulta és d’empatat, l’Alcalde vota no i no s’aprova l’esmena pel vot de qualitat de 

l’Alcalde 
 
La portaveu del PDeCAT Sra. Alòs, presenta “in voce” una esmena en relació a la 

bonificació de la taxa sobre el tiquet de la deixalleria considera que no s’ha de suprimir si no que 
s’ha de calcular d’un altra manera. 

 
L’Alcalde diu que una esmena de “contingut” que implica fer nous càlculs, creu que no es 

pot presentar oralment en el moment de la deliberació de l’assumpte, almenys per respecte als 
altres grups com són ICV-E i la CUP que ho han presentat per escrit abans del ple, i la CUP a la 
sessió informativa. 

 
L’esmena no es va admetre   
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VOTACIÓ del dictamen sense cap esmena: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5  2  1 8 

Vots en contra  4  1  5 

Abstencions      - 

 
 
Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació  
 
 

3.0.- DICTAMEN MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 3.3 OCUPACIÓ TERRENYS ÚS 
PÚBLIC - TARIFA CAIXER 

 
FETS 

Considerant necessària la modificació de la taxa reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
taules i cadires, per incorporar-hi una tarifa per regular l’ocupació de la via pública amb caixers 
automàtics d’establiments bancaris o caixes d’estalvi situats a l’exterior d’immobles en línia de façana 
que siguin susceptibles d’utilització des de la via pública, depenent de la categoria del carrer on 
estiguin situats, tal i com segueix: 

Tarifa caixer / any. 1a. categoria: 150,00 € 

Tarifa caixer / any. 2a.categoria:  125,00 € 

FONAMENTS DE DRET 

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 en quan al procediment per a la modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, article 85, respecte a la publicació dels 
textos actualitzats de les ordenances fiscals.  

Consta a l’expedient l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 TRLHL 

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. 

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. 

Informada la Comissió Informativa Permanent en la sessió del dia 17/10/2017. Aquest Alcalde-
President eleva al Ple l’adopció dels acords següents 
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ACORDS 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals 3.3, reguladora de la reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic, així com el seu text refós:  

Segon.- L’acord definitiu de l’ordenança modificada per a l’exercici de 2018, així com el text refós 
aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, així com el 
text complet de les Ordenança fiscal modificada 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. 

En el torn d’intervencions es va manifestar per part dels diferents grups la diferència de la tarifa 
respecte a la proposta de la CUP que era 500€ any. 
, 
L’Alcalde dóna la paraula a la interventora la qual informa que la quantia ha d’estar justificada, i el 
criteri emprat ha estat el preu m2 del municipi d’acord ponència de valors vigent. 
 
VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5  2 1 1 9 

Vots en contra      - 

Abstencions  4    4 

 
 
Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació  
 

4.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 3.6 REGULADORA DE 
LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC AFECTES AL 
SERVEI PÚBLIC 2018 

 

MOTIVACIÓ 

Considerant necessari la modificació de la taxa que regula l’ocupació dels espais de la Creueta als 
efectes d’ajustar-ho a les necessitats actuals tal i com segueix: 

Article 6. Quota tributària 

Tarifa Quarta. Teatre-Auditori “Agustí Soler i Mas” 

- Per hora   90,00 € 
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- Pack 12 hores    600,00 € 

- Actes especials    1.800,00 € 

- Entitats o particulars locals per espectacles propis destinats a la difusió de les arts escèniques: 

    Amb cobrament d’entrada (primera funció)          120,00 € 

    Amb cobrament d’entrada (a partir de la 2ª funció)          70,00 € 

    Sense cobrament d’entrada (per funció)                              70,00 € 

- Tècnic llum i so         20,00 €/hora 

- Servei entrades on-line    30,00 € 

 

Tarifa Cinquena. “La Creueta” Centre Cultural 

1. Sala d’actes  

- Lloguer per hora   20,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  70,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  120,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals  6,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals  5,00 €/hora 

 

2. Buc Musical 

- Lloguer per hora  10,00 € 

 

3. Sales  1, 2,  5, 6 

- Lloguer per hora  12,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  40,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  70,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals   4,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals   3,00 €/hora 

 

4. Sales  A, B, 3, 4 (individuals amb envà tancat) 
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- Lloguer per hora  18,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  60,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  100,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals   5,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals  4,00 €/hora 

 

5. Sales  A-B,  3-4 (col·lectives amb envà obert) 

- Lloguer per hora  20,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  70,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  120,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals   6,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals   5,00 €/hora 

 

6. Sala Petita 

- Lloguer per hora  25,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  80,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  150,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals   8,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals   7,00 €/hora 

 

7. Sala Multimèdia 

- Lloguer per hora  25,00 €/hora 

- Lloguer per mig dia (4 hores)  85,00 € 

- Lloguer per dia sencer (8 hores)  150,00 € 

- Lloguer per hores setmanals:  

Fins a 2 hores setmanals  8,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals  7,00 €/hora 
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8.  Espai Katna vell 

- Lloguer per hora      20,00 €/hora 

-  Lloguer per mig dia (4 hores)   70,00 € 

- Lloguer  per dia sencer (8 hores)   120,00 € 

- Lloguer per hores setmanals: 

Fins a 2 hores setmanals    6,00 €/hora 

A partir de 3 hores setmanals   5,00 €/hora 

 

8.  Espai Celobert 

- Lloguer per hora      30,00 €/hora 

-  Lloguer per mig dia (4 hores)   100,00 € 

- Lloguer  per dia sencer (8 hores)   180,00 € 

 

Per una aplicació racional de les tarifes, tots els mesos es computaran de quatre setmanes i no es 
contemplaran els festius. 

- Altres activitats: Lloguer de tècnic     20,00 €/hora 

 

FONAMENTS DE DRET 

- 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 en quan al procediment per a 
la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, article 85, respecte a la publicació 
dels textos actualitzats de les ordenances fiscals.  

 

Consta a l’expedient l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  TRLHL  

Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió del dia 17-10-2017 aquest Alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

Es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 3.6 reguladora de la Taxa per la utilització privativa de béns de domini 
públic afectes al servei públic.  

Segon.- L’acord definitiu dei modificació  de l’Ordenança fiscal per a l’exercici de 2018, així com el 
text refós aprovat, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord d’aprovació provisional, 
així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada 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. 

En aquest punt hi ha va haver debat que plantejava el PDeCAT respecte a la utilització del teatre 
per entitats del poble que havien de tenir un preu diferent.  Finalment va quedar aclarit que per 
aquest concepte els imports no canviaven si no que s’ha afegit el concepte “actes propis”, 
entenent com una producció pròpia que fa l’entitat i no que es contracti un espectacle. 

I pel que fa a d’altres epígrafs l’alcalde explica que es tracta d’adequar-ho a la realitat de la 
utilització de les sales i als diferents supòsits que es donen en el dia a dia.   

VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5   1 1 7 

Vots en contra      - 

Abstencions  4 2   6 

 
 
Resultat: Aprovat per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la corporació  
 

5.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.10 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 2018 

 
En aquest dictamen l’alcalde manifesta que només es sotmet a votació la tarifa segona i que treu 
del dictamen la tarifa primera, essent el que es sotmet a votació el següent: 
 
 
FETS 

Considerant necessari la modificació de l’ordenança 4.10 reguladora de la taxa pel 
subministrament d’aigua tal com segueix 
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Tarifa segona. Connexions i d’altres  €uros 

Instal·lació escomesa per 1 comptador, inclosa mà d’obra 
civil 

683,23 

Instal·lació escomesa i instal·lació general interior 1 
comptador, inclosa mà d’obra civil 

759,33 

Instal·lació escomesa per 1 comptador,  NO  inclosa mà 
d’obra civil 

360,13 

Instal·lació escomesa i instal·lació general interior 1 
comptador, NO inclosa mà d’obra civil 

451,76 

Aportació a la xarxa primera instal·lació 226,09 

Aportació a la xarxa segona instal·lació 113,05 

Aportació a la xarxa per activitats comercials 56,50 

Connexió escomesa protecció contra incendis diàmetre 2” 
amb comptador 

2.187,96 

Despeses retorn bancari 3,50 

 

 

*Tarifa quarta. Tarifa institucional  

m3 0,2703 €/m3 

 

FONAMENTS DE DRET 

- 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 en quan al procediment per a 
la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, article 85, respecte a la publicació 
dels textos actualitzats de les ordenances fiscals.  

 

Consta a l’expedient l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  TRLHL  

Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió del dia 17-10-2017 aquest Alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
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Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4.10 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, així com el seu 
text refós  

Segon.- L’acord definitiu de modificació  l’ordenança fiscal per a l’exercici de 2018, així com el text 
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord d’aprovació provisional, 
així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada 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. 

Esmena grup d’ICV-E 

Per tal de no fer una càrrega excessiva el fet d’instal·lar un comptador d´aigua que és un servei bàsic que 
ha de donar l´Ajuntament. És especialment flagrant en aquells casos que es va donar de baixa el 
subministrament i es vol tornar a donar d´alta de nou i el que s´ha de fer simplement és posar el comptador 
sense fer cap més modificació a l´escomesa existent. Això no és un fet usual en cases o pisos de propietat 
que perllonguen en el temps el seu ús i habitabilitat. On incideix sobretot és en el cas dels locals, cases i 
pisos que són de lloguer. Creiem que és suficient que es pagui la primera vegada quan s´instal.la el 
comptador i on aquesta veu de “drets de connexió a la xarxa” pot tenir algun sentit.  Tothom s´escandalitza 
quan una companya de serveis bàsics (llum, telefonia) ens vol cobrar això mateix. Cobrant aquí aquesta 
taxa reproduïm aquesta mateixa pràctica. 
 
Es fa referència a: 
 
Article 6 Quota tributària. Tarifa segona: connexions i d´altres. 
 
En aquest sentit proposem: 
 
“L´eliminació de la veu  -drets de connexió a la xarxa-  pels casos esmentats a l´inici i que simplement es 
pagui el preu del comptador i el de la instal·lació del comptador”. 
 
 

En relació a aquesta esmena l’Alcalde diu que ja es va rebaixar fa uns anys la quota de drets de 
connexió i que de fet el que es pretén és que tothom col·labori amb el manteniment de la xarxa 
que es reinverteix en la partida de reposicions i millores. Això es cobra per compensar als abonats 
que en la seva factura, una part de l ingrés es destina a reposicions. Així aquests abonats que 
entren de nou troben la xarxa en perfectes condicions, sense haver contribuït en res però amb 
aquest cobrament es compensa als abonats que si contribueixen a les reposicions de la xarxa. 

El senyor alcalde demana al grup d’ICV que retiri l’esmena  

Per altra part l’Alcalde exposa que atès que no ha trobat consens amb els diferents grups, retira 
del dictamen la modificació de la tarifa primera, i només sotmet a votació la modificació de la tarifa 
segona. 
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El portaveu d’ICV-E, retira l’esmena  

VOTACIÓ: 
 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 

Vots a favor 5 4 2 1 1 13 

Vots en contra      - 

Abstencions      - 

 
 
Resultat: Aprovat per Unanimitat  
 

6.0.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.2 GUALS 2018 

 
FETS 

Considerant necessari la modificació de l’Ordenança fiscal 3.2 concretament pel que fa als 
apartats dels trams per entrada de vehicles en aparcaments dins una propietat i de renovació de la 
placa de gual es proposa la següent modificació:  

Art.6. Quota tributària 

Tarifa primera 

Fins a 4 cotxes   10€ 

De 5 a 10 cotxes  46€ 

D’11 a 20 cotxes  69€ 

De 21 a 30 cotxes  92€ 

De 31 a 40 cotxes  115€ 

De 41 a 50 cotxes  138€ 

+ de 50 cotxes  264€ 

 Tarifa tercera 

Reposició de placa                                       20€ 

Pintura gual (a petició de l’interessat)          40€ 

FONAMENTS DE DRET 

- 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 en quan al procediment per a 
la modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
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- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, article 85, respecte a la publicació 
dels textos actualitzats de les ordenances fiscals.  

 

Consta a l’expedient l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  TRLHL  

Informada la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió del dia 17-10-2017 aquest Alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de 
l’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, així com el seu text refòs . 
 

Segon.- L’acord definitiu de modificació  l’ordenança fiscal per a l’exercici de 2018, així com el text 
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord d’aprovació provisional, 
així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada 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 l’ordenança, 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. 

L’Alcalde exposa que la tarifa primera es modifica respecte al dictamen, segons la còpia 
que s’ha lliurat als regidors abans de començar el ple, i és que es tracta d’afegir més trams 
de tributació, ja que en l’actual si passaves de 20 cotxes, de 60€ l’any en pagaves 269, 
aquesta petició ens l’havien fet uns veïns ì per un error no s’havia inclòs a la modificació, 
per això recollim aquesta proposta i és la que posem a votació. 

La portaveu del grup del PDeCAT diu que aquest és un tracte discriminatori perquè al seu grup no 
se li ha deixat presentar l’esmen argumentant que no hi havia hagut temps i ara l’equip de govern 
modifica un dictamen, però que com és per un benefici de veïns i precisament no hi posaran cap 
inconvenient 

El senyor alcalde contesta que aquesta modificació és diferent amb la que plantejava el PDeCAT 
ja que simplement es tracta d’afegir més trams, però que efectivament ho havia d’haver donat 
abans, i diu a la senyora Alòs que si no hi està d’acord ho retira. 

Finalment es sotmet a votació amb el tram rectificat 

  VOTACIÓ: 

 

 SUMEM  PDeCAT 
(llista electoral CiU) 

CUP ICV-E ERC TOTAL 
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Vots a favor 5 4 2  1 12 

Vots en contra      - 

Abstencions    1  1 

 
 
Resultat: Aprovat amb esmena per Majoria Absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació  
 

9.0.- MOCIÓ LLIBERTAT JORDI CUIXART I JORDI SÀNCHEZ 

 
MOCIO EXIGINT LA LLIBERTAT DE JORDI CUIXART I JORDI SANCHEZ I PER ATURAR LA 
SUSPENSIO DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d’Omnium 
Cultura, Jordi Cuixart, i el president de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou es 
va judicialitzat un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de que disposa va tornar a creuar una 
línia vermella en qualsevol democràcia a l’Europa del segle XXI. Empresonar persones per 
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc 
els valors democràtics que creiem eren la base de la Constitució de 1978. 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l’estratègia de l’Estat per tensar, 
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L’objectiu final es desactivar tota la societat  civil. Volen 
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 

Així mateix, l’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de 
l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta vuit anys després de 
recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de 
dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a 
sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política. 

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat 
Espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets 
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les 
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del 
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra la 
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran 
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 
dels comptes de la Generalitat de Catalunya. 

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la 
repressió i la vulneració dels drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya 
que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del 
Parlament de Catalunya a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el 
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic 
per a la independència de Catalunya. 
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Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Navarcles, 

    ACORDA 

PRIMER. Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez i d’Omnium Cultural, Jordi Cuixart. 

SEGON. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els 
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les 
persones per part d’un estat que jutja idees i empresona de forma il·legal.  

TERCER. Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació 
i coacció dels mitjans d’informació. 

QUART. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat 
popular del passat 1 d’Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel 
Parlament de Catalunya.  

CINQUÈ. Condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya, a través de les mesures 
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 

SISÈ. Instar al Govern espanyol i als partits que li donen suport a aturar la suspensió de 
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució espanyola. 

SETÈ. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a l’Oficina del 
Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als drets humans 
(ACNUDH), al Congrés de Diputats, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, així com a 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis de Catalunya, al Govern 
espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

 

Moció aprovada per UNANIMITAT amb 2 vots particulars regidors: Ramon Serra i Millat, i José 
Juan Roda disconforme amb el punt quart de la moció. 

 
Resultat: Aprovat amb esmena per Unanimitat  
 

 
 

 

I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent 
les 23:00 hores del dia 24 d’octubre de 2017, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que 
s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu: PC020-1707/1024_dvd i que el 
vídeo de la sessió està disponible al portal de la transparència l’enllaç: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HgeiJqWdgFw 

https://www.youtube.com/watch?v=HgeiJqWdgFw
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