
ACTA  08/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 16:00 hores del dia 29 d’octubre  
de 2015, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Badia Piqué, i 
l’assistència dels vocals que es relacionen al 
marge. 
  
Actua com a Secretària, la que ho és de la 
Corporació Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
 

 Assistents  
   
Presidenta: Montserrat Badia Piqué  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
Excusa:    
 

 
M.Carme Cirera Artigas  
Vicenç Massana Codina 
Sandra Torres Sabata 
Pere Farré Capel 
Xavier Altadill Peiró 
Pere Canal Martí 
 
 
 

 

 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir 
l’exercici 2016. 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
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normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i l’informe de Secretaria-intervenció número 16/2015. 
 
Es 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 2016 i 
següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós. 
 
 
Ordenança Fiscal núm.  1 Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm.  3 
Ordenança Fiscal núm.  5  
 

Impost de Vehicles de tracció mecànica 
Impost de construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 21  Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 

Ordenança Fiscal núm. 18  
 

Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal 
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Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província i per el model del consell comarcal del 
Berguedà. 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 
Ordenança Fiscal núm. 5  
 

Impost de Vehicles de tracció mecànica 
Impost de construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 

Ordenança Fiscal núm. 18  
 

Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal 
 

 
Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2016, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 
de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1  Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 3 
Ordenança Fiscal núm. 5  
 

Impost de Vehicles de tracció mecànica 
Impost de construccions, instal·lacions i obres 

  
Ordenança Fiscal núm. 18 
 

Taxa per la prestació de serveis en la piscina 
municipal 
 

    
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
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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. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcaldessa – Presidenta tant àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu respecte a les modificacions que es proposen el següent: 
 
Pel que fa a l’IBI,  atés que al Juliol l’Ajuntament es va acollir a la rebaixa del Valor cadastral, es 
modifica el tipus que passa a ser del 0,75 %. Malgrat aquest augment, hi haurà un menor 
ingrés de 8.000 €. 
 
Pel que fa als vehicles es fa una modificació a la baixa del 1%. 
 
El Sr. Pere Farré, un cop llegit l’acord de la Junta de Govern, entén que aquesta modificació 
implica un augment del 28 %. Diu que això és una modificació del cadastre i que atès que s’han 
variat els valors cadastrals cal fer una exposició pública. 
 
La Sra. Montse Badia, diu que aquesta rebaixa era una opció que plantejava el cadastre i 
l’ajuntament s’hi va acollir. 
 
Diu la Sra. Carme Cirera que amb aquesta opció els rebuts de l’IBI experimentaran una baixa 
d’entre 25 a 80 €. 
 
Diu el Sr. Pere Farré que la carta es referix a que a Vilada s’aplicarà el coeficient del 0,77 i la 
Sra. Montse Badia li diu que cal tenir clar que són dues coses diferents. Una, és el plantejament 
del coeficient cadastral i l’altra, el tipus que es fixa per l’IBI 
 
Menciona el Sr. Pere Farré  que en la campanya l’equip de govern dèia que aquest import 
tindria una rebaixa del 10 %. 
 
Puntualitza la Sra. Montserrat Badia, que aquesta rebaixa es procedirà a realitzar en el decurs 
del mandat. 
 
El Sr. Pere Farré diu que no entén com s’han realitzat els càlculs i que en el decurs de 
l’exposició al públic estudiaran la proposta i presentaran al·legacions. 
 
Per la seva banda el Sr. Xavier  Altadill,  diu que el cadastre es troncal pels veïns, i per tant 
s’havia d’haver fet un acte amb els veïns per poder-ho exposar i explicar. Això hagués estat un 
exercici de transparència. 
 
La Sra. Montserrat Badia reitera que en programa ja s’anunciava una rebaixa de l’IBI ja que 
prenien en consideració les queixes dels veïns de lo car que és. Respecte a l’explicació als veïns, 
cal tenir present que primer s’ha d’aprovar i després explicar. 
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Respecte a la Piscina, el Sr. Pere Farré diu que de per si el servei és deficitari i que la 
contractació de l’empresa encara el farà més deficitari. I encara que les taxes no són 
desmesurades, i la qualitat de l’aigua és bona; el jovent sempre triarà l’opció d’anar al pantà. 
 
La Sra. Montse Badia li recorda que la contractació de l’empresa de la piscina la va fer ell. I 
informa que totes les altres actuacions a aquesta instal·lació les realitza la Diputació 
gratuïtament per l’Ajuntament. 
 
Per part del Sr. Pere Farré es sol·licita votar separadament les ordenances. 
 
Desprès de la votació la proposta és aprovada amb aquest resultat: 
 
IBI: 
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  4vots a favor  
CIU     2 vots en contra 

 
RESTA D’ORDENANCES: 
 
 UNANIMITAT. 
 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 16 hores i 20 minuts la Sra. Alcaldessa dóna per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
                  L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 
 

 
                      Montserrat Badia Piqué 
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