ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 010/2010
DATA SESSIÓ: 23 de desembre de 2010
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: AAPP 082-089
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:35 A LES 22:50 HORES
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Josep Mas Falgueras
Antoni Comas Danés
Jaume Serra Farrés
Assumpta Rodrigo Carbó
Alexandre Montañà Rifà
Ramon Codina Vinyets
Josep Vilaregut Matavacas
Josep Castells Casellas
Ventura Bagaria Canal
Ignasi Garolera Coromina
DURANT LA SESSIÓ:
Cap
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Elisa Crehuet Wemmberg
SECRETARI
Jordi Tena i Galindo
A.P.-82.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 09/2010, de 2 de desembre,
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària 09/2010, de 2 de desembre,
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
de l’acord adoptat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-83.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 257/10 fins a la 339/10, ambdues
incloses, amb excepció de les resolucions 327/10, 338/10 i 339/10.
Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 257/10 a la 339/10,
ambdues incloses, a excepció de les resolucions 327/10, 338/10 i 339/10.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
de l’acord adoptat.
El Sr. Castells pregunta si el sou brut que s’estableix a la resolució 320/10 és mensual, tal
com consta, o anual. El Sr. Secretari respon que és mensual, però que hi ha una errada.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-84.-ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU PER AL PERÍODE 2011-2014
Atès que és necessari, de conformitat amb el que ha acordat la Sala de Govern del
Tribunal Superor de Justícia de Catalunya, remetre a l’esmentada Sala de Govern, la
proposta de nomenament de Jutge de Pau, de Santa Maria de Corcó, per finalització del
termini legalment previst de quatre anys pel que va ser nomenat l’actual.
Atès que per procedir a la corresponent proposta de nomenament és necessari seguir els
tràmits regulats als articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau.
Mitjançant Decret d’Alcaldia número 296/10, de 2 de novembre, modificat pel 314/10, de 23
de novembre, es va disposar l’obertura de la corresponent convocatòria pública mitjançant
el corresponent anunci d’informació pública al BOPB, al tauler d’anuncis municipal, i al
Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit Judicial Degà, de la convocatòria per a
l’ocupació de la plaça vacant de Jutge de Pau del municipi de Santa Maria de Corcó,
d’acord amb el que disposa l’article 5 del mencionat Reglament 3/1995, fixant com a data
límit el passat 15 de desembre de 2010.
Durant l’esmentat termini, només ha estat presentada una proposta, a instància del Sr.
Josep Moliner Campins.
Es proposa al Ple:
Primer.- Disposar, de conformitat amb el que regula l’article 6 del Reglament 3/1995, en
relació amb l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, proposar l’elecció del Sr.
Josep Moliner Campins com a Jutge de Pau de Santa Maria de Corcó.
Segon.- Disposar, d’acord amb l’article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny , i 101.3 de la
LOPJ, que una vegada s’hagi adoptat l’acord de proposta d’elecció es remetin totes les
actuacions a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
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A.P.-85.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2009
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici, la qual cosa no ha estat possible.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 11 de
novembre de 2010. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
de data 18 de novembre de 2010, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2009,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.807.786,45€, un passiu de
10.807.786,45€ i un resultat positiu de l’exercici de 475.797,10€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un resultat positiu de 475.797,10€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
473.593,43€, unes obligacions pendents de pagament de 361.936,17€, uns romanents
totals de 4.569.921,76€ i un resultat pressupostari ajustat de 179.234,60€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 889.590,64€ i unes obligacions pendents de pagament de 542.171,62€.
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- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 201.686,09€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 433.883,89€.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 143.531,93€ i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
97.586,20€.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 347.420,90€.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
6.720.845,81€ i el de despeses, de 6.720.845,81€.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 433.883,89€.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 205.280,89€ i un total de
baixes d’obligacions de 894,03€.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en cas
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 201.686,09€.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors de
1.370.192,19€ i un total de creditors de 1.165.479,96€.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-86.-APROVACIÓ
L’EXERCICI 2011

DEFINITIVA

DE

LES

ORDENANCES

FISCALS

PER

A

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de
2011, s’han presentat reclamacions per part de les persones següents:
-Grup Municipal Cabrerès i Progrés, amb registre d’entrada núm. 1848, de 19/11/2010
Examinades aquestes reclamacions es resol desestimar-les, pels motius següents:
Es fa necessari l’increment de l’Impost sobre Béns Immobles i l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica, cadascun per motus diferents.
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En el cas de l’IBI, cal fer-ho per poder ajustar el tipus al nivell recomanat per tal que es faci
la revisió cadastral dels immobles del muncipi. La darrera revisió es va fer el 1989, de
forma que existeix un desfassament important respecte de la valoració dels immobles.
L’actualització permetrà reduir de nou els tipus de gravamen. D’altra banda, no es tracta
d’un increment tan brusc com en l’exercici anterior, i els ciutadans el notaran menys.
Pel que fa als vehicles, enguany s’incrementa en 0,2 punts el coeficient de l’impost, i
pràcticament no es toquen les taxes. L’any passat, en canvi, es va optar per apujar més les
taxes i per no tocar aquest impost. Any rere any es van actualitzant o els impostos o les
taxes, i això permet anar ajustant la recaptació que s’obté a les despeses que genera
l’activitat municipal en el dia a dia. L’actual modificació de l’impost de vehicles no suposa
un increment molt gran en la recaptació, però ajuda a contrarestar, com diem, les
despeses generals, que al seu torn, en aquest temps de crisi, també s’intenten contenir.
Finalment, cal dir que SOREA, com a concessionari del servei de subministrament d’aigua,
elabora els estudis tècnics que determinen els increments necessaris. Enguany ha estat
inferior a altres anys. En tot cas, si les tarifes que s’aprovessin fossin inferiors al que
estableixen els estudis de SOREA, l’ajuntament hauria de compensar la quantitat que es
deixés d’obtenir per aplicació de la taxa, la qual cosa afectaria l’economia municipal.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta l’acord
definitiu següent:
Primer.- Aprovar per a l’exercici 2011 i següents la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 07

Reguladora de l’impost sobre béns
immobles
Reguladora de l’impost sobre Activitats
econòmiques.
Reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
Reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturales urbana.
Reguladora
de
l’impost
sobre
construccions, instal·lacions i obres.
reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
reguladora de la Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interés general.
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Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 09

Ordenança Fiscal núm. 10

Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13

Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 19

Reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
Reguladora de la taxa per a determinats
supòsits d’utilització privativa o aprofitament
especial de domini públic
reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terreny d’ús públic i
industries al carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei de l’escola bressol
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei en la piscina municipal.
Reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
reguladora de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i
altres residus urbans.
reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis
d’intervenció
integral
de
l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions
reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de
serveis d’ensenyament especials en
establiments municipals.
General reguladora de contribucions
especials
Reguladora de la taxa per subministrament
d’informació ambiental.

Ordenança Fiscal núm. 20

Reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’inspecció i control sanitàri dels
establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn
fresca i els seus derivats.

Ordenança Fiscal núm. 21

Reguladora de la taxa per inscripció a la
cursa Cabrerès –BTT de L’Esquirol- Santa
Maria de Corcó.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010:
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Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 07

Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 10

Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13

Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Reguladora de l’impost sobre béns
immobles
Reguladora de l’impost sobre Activitats
econòmiques.
Reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
Reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturales urbana.
Reguladora
de
l’impost
sobre
construccions, instal·lacions i obres.
reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
reguladora de la Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interés general.
Reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terreny d’ús públic i
industries al carrer i ambulants i rodatge
fotogràfic.
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei de l’escola bressol
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei en la piscina municipal.
Reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local.
reguladora de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus urbans.
reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis
d’intervenció
integral
de
l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions
reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de
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Ordenança Fiscal núm. 18
Ordenança Fiscal núm. 19

Ordenança Fiscal núm. 20

serveis
d’ensenyament
especials
en
establiments municipals.
General reguladora de contribucions
especials
Reguladora de la taxa per subministrament
d’informació ambiental.
Reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’inspecció i control sanitàri dels
establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn
fresca i els seus derivats.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven o es deroguen, per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part
de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per
la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, 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. 01
Ordenança Fiscal núm. 02
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 04
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 07

Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 10

Reguladora de l’impost sobre béns
immobles
Reguladora de l’impost sobre Activitats
econòmiques.
Reguladora de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
Reguladora de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturales urbana.
Reguladora
de
l’impost
sobre
construccions, instal·lacions i obres.
reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
reguladora de la Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interés general.
Reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
reguladora de la Taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terreny d’ús públic i
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Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13

Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 18

industries al carrer i ambulants i rodatge
fotogràfic.
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei de l’escola bressol
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei en la piscina municipal.
Reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local.
reguladora de la Taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus urbans.
reguladora de la Taxa per la prestació de
serveis
d’intervenció
integral
de
l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions
reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de
serveis
d’ensenyament
especials
en
establiments municipals.
General reguladora de contribucions
especials

Ordenança Fiscal núm. 19

Reguladora de la taxa per subministrament
d’informació ambiental.

Ordenança Fiscal núm. 20

Reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d’inspecció i control sanitàri dels
establiments destinats a la producció,
emmagatzematge i comercialització de carn
fresca i els seus derivats.

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Provincia.
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MODIFICACIONS I ARTICULATS MODIFICATS O DE NOVA IMPOSICIÓ
OF 01 Impost sobre béns immobles
Article 5. Beneficis fiscals de concessió impositiva o de quantia variable.
Apartats 1a 1b: exempció quan la quota líquida sigui inferior a 6 EUR.
Apart: la bonificació per les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària és
del 90%.
Article 7 Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec.
Apartat 1: el tipus de gravamen serà 0,95% quan es tracti de béns urbans i 0,81%, quan es
tracti de béns rústics.
El tipus de gravamen als béns immobles de característiques especials serà del 0,84%.
OF 02 Impost sobre Activitats Econòmiques
Article 5. Beneficis de caràcter potestatiu.
Apartat 1: la bonificació per l’inici de l’activitat empresarial, és del 50% durant els dos primers
anys i el període en que caduca és de dos anys.
Article 9. Coeficients de situació
Apartat 1: número de categories fiscals: dues.
Apartat 3: al text relatiu al coeficient s’hi afegeix la taula i explicació que segueix:

Categoria fiscal de les vies públiques
Categories
Coeficient aplicable

1a
3,1

2a
3

3.1 La categoria primera (1a), comprèn l’àmbit territorial extern als tres nuclis urbans (INE)
existents al municipi.
3.2 La categoria segona (2a), comprèn l’àmbit territorial intern als tres nuclis existents (
entitats INE) al municipi, inclòs el polígon industrial situat a l’accés del nucli de L’Esquirol.
OF 03. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
a) S’estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics als que es refereix l’article 1 del
Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per
l’òrgan competent de la generalitat de Catalunya.
b) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a
25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si de cas hi manca, la data en
que el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
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Article 6. Quota tributària.
Apartat 1. El coeficient fixat és de 1,8, per a totes les categories, excepte per les que
seguidament s’indiquen, que serà el que portin associat:
Apartat 2. El quadre de tarifes és com segueix:
Potència i classes de vehicles
A. Turismes
Turismes de fins a 8 cavalls fiscals
Turismes de més de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
Turismes de 12 cavalls fins a 15,99
c. fiscals
Turismes de 16 fins a 19,99
c. fiscals
Turismes de 20 c. fiscals o més
B. Autobús
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C. Camions

euros
22,71
61,34
129,49
161,29
201,60
149,94
213,55
266,94

De menys de 1.000 KG. de càrrega útil
76,10
De 1.000 a 2.999 KG. de càrrega útil
149,94
De més 2.999 KG. a 9.999 de càrrega útil
213,55
De més de 9.999 KG de càrrega útil
266,94
D. Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
31,80
De 16 a 25 cavalls fiscals
49,98
De més de 25 cavalls fiscals
149,94
E. Remolcs i semi-remolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 KG. de càrrega útil
31,80
De 1.000 KG. a 2.999 KG. de càrrega útil
49,98
De més de 2.999 KG: de càrrega útil
149,94
F. Altres vehicles
Ciclomotors
7,95
Motocicletes fins a 125 c.c.
7,95
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c.
13,62
Motocicletes de més de 250 c. c. Fins a 500 c. c .
27,27
Motocicletes de més de 500 c. c. fins a 1.000 c. c.
54,52
Motocicletes de més de 1.00 c. c.
109,04

OF 04. Impost sobre L’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
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Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable.
Apartat 1. El segon paràgraf relatiu a les condicions de bonificació de les transmissions de
béns d’interés cultural queda redactat com segueix: Per poder gaudir d’aquesta benefici fiscal
caldrà acreditar que les obres de conservació o de rehabilitació dels immobles han estat
finançades per subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels
últims cinc anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en
el moment del meritació de l’impost.
Apartat 2. La bonificació relativa a les transmissions mortis causa de l’habitatge habitual és el
text íntegre del model proposat per la Diputació de Barcelona, la bonificació fixada és del
95%.
Article 7. Tipus de gravamen i quota.
Apartat 1. D’acord amb el que preveu l’article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l’import de
l’increment real s’aplicarà sobre el valor de terreny en el moment de l’acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) per als increments de valor generat en un període de temps comprés entre un i cinc
anys: 3,11.
b) Per als increments de valors generats en un període de temps de fins deu anys: 2,8.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys:2,7.
d) Per als increments de valors generats en un període de temps de fins a vint anys:
2,59.
Apartat 2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 27%.
O F. 05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa.
Apartat 1. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació, i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels
seus membres. Tenen en qualsevol cas, la consideració, la consideració d’especial interès als
efectes del gaudiment de la bonificació d’aquest impost les obres de rehabilitació i
embelliment de façanes, realització de voreres i de tanques en finques urbanes segons les
normes urbanístiques.
Apartat 2. Es concedirà una bonificació del 95% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres en els quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric d’energia solar, de conformitat amb l’establert a l’article 103.2.b del text refós
de la LRHL. La bonificació es refereix exclusivament a la part d’obra o instal·lació per a tal fi.
Apartat 3. Es concedirà una bonificació del 90% de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats, de conformitat amb l’establert a l’article 103.2.e del text refés de la LRHL. La
bonificació es refereix exclusivament a la part d’obra o instal·lació per a tal fi.
Aquestes bonificacions, són compatibles són compatibles entre si i amb la regulada a l’apartat
anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.
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Apartat 4. Respecte a les bonificacions d’aquest article, es deduirà de la quota de l’impost
l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència municipal.
Apartat 5. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats en aquest article
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de
presentació de la sol·licitud.
Article 8. Tipus de gravamen serà del 3,24%.
Es fixa una tarifa mínima de 33 euros.
A les pròrrogues s’aplica el 5% de la quota de l’ICIO liquidada.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.
Apartat 1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte que es merita quan s’hagi obtingut la llicència preceptiva o quan s’hagin iniciat les
construccions, instal·lacions o obres sense obtenir-la; conseqüentment, el subjecte passiu
haurà de declarar la base imposable, determinar la quota i ingressar-la en els terminis
fixats en aquest article.
Apartat 2. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres
que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la
sol·licitud el projecte i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà
d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
Apartat 3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar
l’interessat quan sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import que resulti d’aplicar el tipus
impositiu a la base imposable determinant-se aquesta en funció del pressupost presentat
pels interessats, sempre que el mateix hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.

OF 06 Taxa per expedició de documents administratius

Article 6. Quota tributària.
Les tarifes seran les següents:
Concepte
Fax, per cada full
Compulsa, per cada full (excepte PAC)
Certificat de compatibilitat urbanística
Cèdula de qualificació urbanística
Informe urbanístic

Tarifa
1,03
1,03
68,95
68,95
53,04
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Per cada còpia de plànols
Còpia plànols terme municipal amb disquet informàtic

10,60
63,75

Expedició de llicències urbanístiques:
Obra menor sense projecte
26,52
Obra major amb projecte de tècnic mig
58,34
Obra major amb projecte de tècnic superior
68,95
Llicència de Segregació i Parcel·lació
68,95
Llicència de primera ocupació
79,56
Altres llicències urbanístiques
53,04
Certificat d’innecessarietat
26,52
Autorització art. 48 TRLUC
550,06
Altres documents
Fotocopies (excepte entitats municipals i la PAC)
0,10
Per inscripció de cada animal de companyia al registre municipal 2,83
Autorització sanitària
63,65
Informe enginyer municipal
53,04
Certificat informe tècnic
68,95
Còpia de CD
5,30
Certificats expedient en curs
16,38
Canvi de titularitat
27,04
Certificat d’empadronament i volant
1,03
Certificat de convivència
6,18
Utilització de documentació municipal
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat
30,90
inferior a dos anys, per cada 50 fulls o fracció
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat
61,80
entre 2 i 5 anys, per cada 50 fulls o fracció
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada
92,70
50 fulls o fracció
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats
20,60
abans d’un any de la data de la consulta

OF 07 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.

Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen utilitzar la
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de
càlcul.
a) Base imponible
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia mòbil es calcula:
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BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2011 és de 50 euros/any.
Nt= Número de telèfons fixos instal·lats en el Municipi, a l’any 2009, que és de 998.
NH= 96% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2009: 2.201.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2011 és de
263 euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 8.803,71 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2010 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:

Telefónica Móviles
Vodafone
Orange
Yoigo
Reste

CE
47,99%
31,91%
17,12%
1,39%
1,59%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de l’import
que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l’apartat b) d’aquest
article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici anterior ha estat diferent. En
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aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per
l’obligat tributari.
OF 08. Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per aparcament , càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena.aprofitament
Article 6. Quota tributària.
La quantia es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
a) Entrada de garatge sense la placa de gual :
30,90
b) Entrada de garatge amb placa de gual:
46,35
c) Subministrament placa de gual:
20,60

OF 09 Taxa per a determinats supòsits d’utilització privativa o aprofitament especial de
domini públic
Article1. Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal
aquest Ajuntament estableix taxes per diversos supòsits d’utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local que figuren relacionats a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 2. fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa l’utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local que figuren relacionats a l’article 6 d’aquesta ordenança.
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a que es refereix
l’article 33 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicencies d’ocupació
o concessions administratives, o els que es beneficiïn de l’utilització privativa o l’aprofitament
especial, si es que es va procedir sense l’autorització corresponent.
Article 4. Responsables.
Responen solidariament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’un infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

Article 5. Beneficis fiscals.
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals no estaran obligades al
pagament de la taxa quan l’ocupació, la utilitat o l’aprofitament siguin
necessaris per als serveis públics de comunicacions que exploten directament
i per altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o la
defensa nacional.
2. Gaudiran d’una exempció del 50% de l’import de la taxa els veïns del Municipi
que instal·lin una parada per a la venda.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes en els apartats següents:
1.- taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa:
0,10 euros m2/dia.
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2.- taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,materials de construcció,
runes, tanques, puntals, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues:
0,30 euros m2/dia.
Article 7. Acreditament.
1.- La taxa s’acreditarà quan s’iniciï l’utilització privativa o l’aprofitament especial moment que
a aquests efectes, s’entén que coincideix amb l’atorgament de la llicència o la concessió.
2.- Quan s’ha produït el gaudiment, l’ús privatiu o aprofitament especial sense sol·licitar la
llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment d’aquest aprofitament.
Article 8. Període impositiu.
1.- Quan el gaudiment dels aprofitaments especials hagi de durar menys d’un any, el període
impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal o si no s’hagués sol·licitat,
durant el període en que es duu a terme l’aprofitament especial o utilització privativa.
2.- Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a diversos exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc lñ’1 de gener i el període impositiu comprendrà l’any
natural.
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.
1.- les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitaments o utilitzacions
privatives hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent, i formular una declaració
on hi consti la superfície i ubicació de l’aprofitament.
2.- Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els
interessats, i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les peticions de
llicències; si n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s’escaiguin.
3.- Tractant-se d’utilitzacions que es realitzen al llarg de diversoso exercicis, el pagament de
la taxa s’efectuarà en el primer trimestre de cada any.
OF 10. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats
en terreny d’ús públic i industries del carrer i ambulants i rodatge fotogràfic.
Article 6. Quota tributària.
La quota tributària a satisfer serà, per cada m2 de superfície ocupada, 1,10 euros/dia.

OF 11. Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
La quantia de la taxa. Es determinarà aplicant les tarifes següents:
Concepte
Matricula
Mensualitat
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Suplement hora extra
Suplement de mitja hora extra
Hora extra esporàdica

30,00
17,00
9,00

Bonificació de matrícula per al segon germà al centre: 30%.
Bonificació en mensualitat per al segon germà al centre: 35%.
OF 12. Taxa per la prestació del servei en la piscina municipal

Article 6.1: La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Concepte
a) Entrades
De 4 a 13 anys
- laborables
- festius
De 14 anys o més

- laborables
- festius

Tarifa
3,00
4,00
4,00
5,00

b) Abonaments:
De 4 a 13 anys

25,00

De 14 a 17 anys
De 18 anys o més
Familiar
S’entén per familiar pare i/o mare més fill o fills.

45,00
50,00
65,00

Article 6.2: Pel servei de piscina municipal es preveuen les següents bonificacions:
Gratuïtat:
a) els nens fins a 4 anys.
b) Els disminuïts físics o psíquics, mitjançant carnet de la generalitat de Catalunya o
respecte als quals els Serveis Socials municipals han emès informe favorable.
Bonificacions:
Quota reduïda del 50% als majors de 65 anys.
Quota reduïda del 25% per als grups organitzats.
Quota reduïda per a grups de colònies. 1,20 euros.
Article 6.3 Cursets de natació:
Per canalla fins 14 anys
50,50
Per adults
55,50
Per tercera edat (jubilats)
35,50

Of 13. Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
Article 6. Quota tributària
Apartat 1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) per conservació del nínxol:
8,48 eur.
b) per expedició del títol del nínxol
8,48 eur.
c) lloguer del nínxol per cinc anys:
59,41 eur.
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d) concessió de nínxol nou per 25 anys:
e) concessió de nínxol vell per 25 anys:
f) serveis funeraris: 5% sobre el càrrec.
g) reversió de nínxol, 75% preu vigent

474,22 eur.
210,05 eur.

OF 14. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres residus
urbans.
Article 5. Beneficis fiscals.
Gaudiran d’una exempció del 50% de la quota tots aquells habitatges on visquin persones de
més de 60 anys, soles o en companyia de persones que també ultrapassin aquesta edat. En
cap cas s’aplicarà la bonificació si a l’habitatge hi conviuen persones que no ultrapassin l’edat
de 60 anys.
Article 6. Quota tributària.
Apartat 1. La quota tributària en vivendes consistirà en 138,02 eur. Per cada habitatge.
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
Article 12. Quota tributària.
Apartat 1. la quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació d’escombreries i altres residus comercials consistirà en una quantia fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local , que
es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi
l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública
on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Concepte
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional, i oficina administrativa.
Epígraf segon. Allotjaments
A) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments de cinc i
quatre estrelles, per cada 20 places o fracció
B) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments i hostals de
tres i dues estrelles, per cada 20 places o fraccció
C) Hotels, residències, motels, hotels-apartaments i hostals
d’una estrella, per cada 20 places o fracció

Quota
154,45
1.092,81
1.092,81
1.092,81
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D) Pensions i cases d’hostes, allotjaments rurals, centres 1.092,81
hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, per
cada 20 places o fracció
1.092,81
E) Cases de colònies
F) Càmpings
1.165,39
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives

641,30

B) Peixateries, carnisseries i semblants

372,37

Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars

913,52
641,30

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de
serveis
B) Oficines bancàries
C) locals comercials no comestibles
D) Locals industrials:
De 0 a 10 treballadors
D’11 50 treballadors
De 51 a 100 treballadors
De més de 100 treballadors

331,00
141,85
388,97
1.440,97
2.726,51
5.593,06

OF15. Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració
municipal en les activitats i instal·lacions
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
Euros
1 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament 66,95
urbanístic
2 - Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)
82,40
3 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les 669,50
activitats incloses a l'Annex II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex
4 - Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les 669,50
activitats incloses a l'Annex II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i
aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin incidència ambiental
(activitats classificades)
5 - Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats 566,50
incloses a l'Annex III de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les
activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària
6 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats d'argentament de miralls i 463,50
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Euros
clínica veterinària
7 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues

226,60
226,60

8 - Procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments regulada al
ROAS, per a les activitats innòcues que portin aparellada la realització d'obres que
requereixin la presentació d'un projecte tècnic
9 - Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per
normativa de caràcter sectorial, per a activitats innòcues
10 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A
11 - Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B
12 - Procediment de revisió del permís municipal ambiental
13 - Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III de la
LIIA o norma que els modifiqui
14 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.1 de la LIIA o
norma que el modifiqui
15 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.2 de la LIIA o
norma que el modifiqui
16 - Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex III de la LIIA o
norma que el modifiqui
17 - Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i
instal·lacions
18 – Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.1 de la LIIA o norma
que el modifiqui
19 - Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex II.2 de la LIIA o norma
que el modifiqui
20 - Procediment d’adequació de les activitats de l’Annex III de la LIIA o norma que
el modifiqui
21 – Realització de controls i inspeccions per part dels serveis tècnics municipals:
Annex I
Annex II, 1 i II.2
Annex III
Innòcues

463,50
669,50
669,50
515,00
257,50
360,50
360,50
360,50
463,50
618,00
618,00
566,50

195,70
185,40
123,60
103,00

OF 16 Taxa pel subministrament d’aigua
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
Tarifa primera.
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de

Subministrament d’aigua. Mínim de consum

consum/trimestre

Ús domèstic:
Fins a 18 m3/ab/trim
Entre 19 i 36 m3/ab/trim
Entre 37 i 45 m3/ab/trim
Entre 46 i 60 m3/ab/trim
Excés de 60 m3/ab/trim
Ús industrial/comercial

0,6474eur/m3
0,9710eur/m3
1,2623eur/m3
1,6506eur/m3
2,4274eur/m3
1,1165eur/m3

Provisional d’obres

2,5891eur/m3

Conservació de comptadors

4,50eur/ab/trim

Tarifa segona. Connexions i d’altres
Preu per instal·lació d’un comptador sobre bateria
Preu d’una escomesa d’aigua de 13 mm.
Preu d’una escomesa d’aigua de 13 mm per obres.
Canvi de nom
Represa del subministrament per aigua tallada

Euros
201,93 euros
500,71 euros
572,24 euros
20,13 euros
51,20 euros

L’obra civil per a l’escomesa amb comptador, és opcional. El contribuent, podrà optar entre
decidir que la porti a terme l’empresa concessionària, amb la tarifa corresponent amb obra
civil, o que sigui portada a terme pel seu propi constructor, amb la tarifa corresponent sense
obra civil.
OF 17. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament especials en establiments
municipals.
Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis d’ensenyaments
especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
EPÍGRAF 1. CURSOS
Curs de català
Curs d’informàtica
Curs de ceràmica
Tallers
ALTRES CURSOS
EPIGRAF 2. CASAL D’ESTIU
1 SETMANA (20 HORES)
5 setmanes (100 hores)

EPIGRAF 3. ESCOLA ESPORTIVA
1 SETMANA (20 HORES)
5 SETMANES (100 HORES)

Euros
66,00
66,00
78,00
26,00
66,00
40,46
147,30

45,46
152,30
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EPIGRAF 4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS COMÚ PRIVATIU DE LOCALS
MUNICIPALS, PER A LA PRESTACIÓ DE CURSET
150 euros mensuals i fracció

OF 19. Taxa pel subministrament d’informació ambiental.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i les disposicions
addicionals primera i segona de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els
drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de
medi ambient, l’Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d’informació ambiental,
que es regirà per la present Ordenança
Article 2. Fet imposable
1. El fet imposable de la taxa el constitueix la reproducció i enviament de documents per
l’Ajuntament, en qualsevol suport material, amb informació ambiental disponible en fons
documentals municipals, quan la sol·licitud de dita activitat no sigui voluntària o no es presti
o realitzi pel sector privat.
2.No estaran subjectes a la taxa l’examen in situ de la informació sol.licitada i l’accés a
qualsevol llista o registre creat i mantingut en els termes previstos a l’article 5.3.c) de la Llei
27/2006, de 18 de juliol.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que sol·licitin el subministrament de la informació
ambiental que constitueix el fet imposable.
Article 4. Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Article 5. Beneficis fiscals
Exempcions
a) Exempcions subjectives.
Estaran exempts del pagament de la taxa els subministraments d’informació ambiental
realitzats entre entitats i organismes pertanyents a l’Ajuntament, així com els efectuats
a entitats i òrgans d’altres Administracions Públiques, excepció feta de les entitats que
integren l’Administració corporativa.
b) Exempcions objectives.
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Estaran exempts del pagament de la taxa:
1.- El lliurament de còpies de menys de 20 còpies de format DIN A4.
2.- L’enviament d’informació per via telemàtica.

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons
la informació ambiental a facilitar, el seu suport i el sistema d’enviament a utilitzar,
d'acord amb les tarifes següents:
Euros
Per cada expedient derivat de denúncies ambientals
30,00
Per cada expedient d’activitats

30,00

Per cada estudi de caràcter mediambiental de tot tipus en possessió del
municipi (mapes acústics, estudis de mobilitat, estudis d’impacte ambiental,
estudis de qualitat ambiental, agenda 21, estudis sobre la sostenibilitat urbana,
etc.)
. Si conté cartografia

50,00

. Si no conté cartografia

30,00

Per cada certificat o informe de dades ambientals obtingudes per anàlisi o 20,00
medicions efectuades pel propi Ajuntament o bé lliurades a aquest per altres
entitats supramunicipals.
Per altres informacions mediambientals que constin a l’Ajuntament

20,00

Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita quan es presenti la sol·licitud del subministrament de la informació
ambiental, la qual no es tramitarà en tant no s’hagi acreditat el pagament corresponent.
2. Procedirà la devolució de l’import de la taxa o del dipòsit previ constituït, quan no es
realitzi el fet imposable per causes no imputables al subjecte passiu.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
2. L’ingrés es farà a la Tresoreria Municipal.

Article 9. Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada
en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General
Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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OF 21. Taxa per inscripció a la cursa Cabrerès –BTT de L’Esquirol- Santa Maria de
Corcó
Article1.Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament estableix una
taxa per inscripció a la cursa “Cabrerès-BTT”, pels serveis d’organització de la cursa, i
utilització del domini públic durant la celebració de la mateixa, l’especificació dels quals es
conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2.Concepte
La taxa regulada en aquesta Ordenança constitueix una prestació patrimonial que es
satisfarà pels usuaris que voluntàriament s’inscriguin a la cursa, per participar-hi o per
l’establiment d’una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa.
Article 3.Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les tarifes regulades en aquesta Ordenança les persones o
entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats a
què es refereix l’article 1, és a dir els que s’inscriguin a la cursa, per participar-hi o per
establir una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa.
Article 4.Quantia
1.La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.

2.La Tarifa de la taxa per inscripció, serà la següent: 29,00 euros.
3.La Tarifa de la taxa per ocupació del recinte firal o altre espai de l’àmbit de la cursa, amb
parada expositor, serà la següent:
Cada espai de 5x5 m2= 300,00 euros.
Dos espais de 5x5 m2 = 500 ,00 euros.
4.L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des del moment
de la inscripció, i serà d’ngrés directe.
Disposició addicional
La modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
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El Sr. Castells diu que el pla de viabilitat econòmica aprovat per l’ajuntament establia el
manteniment de l’impost de vehicles.
El Sr. alcalde respon que s’ha tractat d’anar apujant impostos o taxes alternativament en
els últims exercicis perquè no fos tan brusc.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels regidors dels grups CiU, IPC-ERC-AM i
Independents per Cantonigròs, i dos vots en contra, dels Srs. Castells i Vilaregut, del grup
Cabrerès i Progrés.
A.P.-87.-RATIFICACIÓ DE CONCERTACIONS DE PRÉSTECS
Vist que l’Alcaldia ha adoptat les següents resolucions, aprovant la concertació de préstecs
en relació amb la construcció de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 327/10
Santa Maria de Corcó, 2 de desembre de 2010
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2010 s’inicia l’expedient per concertar
una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 322.000,00 €.
2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per
finançar parcialment les inversions següents:
Partida

Concepte

Import

1 459 62206

Construcció edifici 800.000,00€
plurifuncional,
3a
fase

Analitzades les ofertes, la més favorable per a la corporació és la presentada per Unnim.
3. El secretari interventor i ha emès el corresponent informe.
FONAMENTS DE DRET
3.1. L’import de l’operació de crèdit es destina a despeses d’inversió; en conseqüència,
l’Ajuntament podrà recórrer al crèdit públic/privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves
formes, inclosa l’emissió pública de deute, d’acord amb l’article 49 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
3.2. L’Ajuntament té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.
3.3. L’import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini concertades en l’exercici
econòmic vigent, inclosa la nova operació, és el 17,41% i, per tant, supera el 10% dels
recursos de caràcter ordinari previstos en l’actual pressupost; per la qual cosa, d’acord
amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació
de crèdit és el Ple de l’Ajuntament. D’altra banda, com que l’import de l’operació de crèdit
projectada suposa el 17,41% dels recursos ordinaris del pressupost, hi és d’aplicació
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l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que
preveu que quan el percentatge assenyalat és superior al 10% dels recursos ordinaris del
pressupost cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació per aprovar l’operació de crèdit.
3.4. L’Ajuntament, abans de formalitzar el crèdit amb l’entitat, no ha de sol·licitar
l’autorització preceptiva de l’operació al Departament d’Economia i Finances de la Direcció
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, atès que l’estalvi net és
positiu i no se supera el 110% en la ràtio d’endeutament, de forma que només caldrà
comunicar-ho.
3.5. El pressupost de l’exercici anterior s’ha liquidat amb un romanent positiu de tresoreria
per a despeses generals de 143.531,93€.
3.6. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb
l’article 3.2 de la LGEP:
El pressupost general de l’exercici en curs, incloent-hi l’operació financera en tràmit, no
s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article
3.2 de la LGEP, i es determina una necessitat de finançament per import de
1.318.425,00€, amb la qual cosa, i segons l’article 22 de la LGEP, l’Ajuntament va
presentar un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla va ser sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació en data 11 de març de 2010 i cal que es compleixi
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2012.
3.7. L’Ajuntament té capacitat per assumir, en el temps previst, les obligacions que es
derivin de l’operació de crèdit sol·licitada.
3.8. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit podrà ser
garantit, d’acord amb l’article 49.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:
a/ Amb la constitució de garantia real sobre béns patrimonials.
3.9. Com que es tracta d’un crèdit per finançar inversions que prèviament han estat
consignades en el pressupost de la corporació, i tenint en compte el que disposa l’article
52 de la Llei 39/1988, d’hisendes locals, i l’article 3.1.k de la Llei de contractes de les
administracions públiques, cal entendre que l’operació de crèdit no està sotmesa a les
normes de la LCSP, quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o
altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’Ajuntament,
que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis
generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans. No obstant
això, atesa la urgència en la concertació del crèdit, cal efectuar l’aprovació per Resolució
de l’Alcaldia a ratificar en la propera sessió ordinària de Ple.
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Per tant,
RESOLC:
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb Unnim
per un import de 322.000,00€, per finançar parcialment les despeses d’inversió següents:
Construcció de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2, la consignació de despesa
de la qual al pressupost de 2010 és de 800.000,00 euros.
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Unnim.
3.Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre del 28 de juny
de 1999.
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Unnim
6. Condicionar els punts anteriors de la Resolució a la seva ratificació en el proper Ple
ordinari i l’efectiva formalització del crèdit indicat amb l’entitat financera Unnim.
Així ho disposo,

L'alcalde
Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari
Jordi Tena i Galindo

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 338/10
Santa Maria de Corcó, 15 de desembre de 2010
Atès que l’ajuntament va sol·licitar en data 26 de novembre de 2010 un préstec al
Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona per import de euros;
Existeix la previsió que Diputació de Barcelona en sessió de Junta de Govern del dia 23 de
desembre de 2010 acordi subvenir el préstec sol·licitat per l’ajuntament per finançar el
programa d’inversions, per import de 22.293,10 euros. Així mateix, s’ha comunicat
l’aprovació per part de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa la concessió
del préstec sol·licitat per l’Ajuntament de.per import de 160.000,00 euros, per al
finançament de projectes d’inversions previstos en el pressupost de 2010, concretament
l’obra “Construcció edifici plurifuncional, Pav-2, 3a fase”, d’acord amb les condicions
següents:
Tipus d’interès: Euribor + 1,90%
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència);
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per subsidiar el
tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació per part de
l’Ajuntament del préstec corresponent,
RESOLC:
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 22.293,10
euros, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat, condicionat a la
seva efectiva aprovació per Diputació de Barcelona.
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Segon. Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa amb càrrec al Programa de crèdit
local.
Tercer. Aprovar el préstec d’import 160.000,00 euros pel finançament de projectes
d’inversions previstos en el pressupost de 2010, concretament l’obra “Construcció edifici
plurifuncional, Pav-2, 3a fase”, condicionat a la seva efectiva aprovació per part de
Diputació de Barcelona, d’acord amb les condicions següents:
Tipus d’interès: Euribor + 1,90%
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència);
Quart. Acceptar la minuta de préstec.
Cinquè. La primera disposició del préstec serà per la quantitat de 22.293,10 euros.
Sisè. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així com una
còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec
al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns.
Setè. Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a
l’efectivitat dels anteriors acords.
Vuitè. Ratificar la present resolució en la propera sessió ordinària de Ple de 23 de
desembre de 2010, requerint-se aprovació per majoria absoluta.
Així ho disposo,
Davant meu,
El Secretari
Jordi Tena i Galindo

L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 339/10
Santa Maria de Corcó, 15 de desembre de 2010

En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit en el
marc de Caixa de Crèdit de Diputació de Barcelona per finançar parcialment la inversió
següent:
Partida

Concepte

Import pressupostat Préstec Caixa Crèdit

1 459 62206

Construcció edifici 800.000,00€
plurifuncional. Pav2, 3a fase

150.000,00€
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Existeix la previsió que la Junta de Govern de Diputació de Barcelona aprovi en sessió de
23 de desembre de 2010 la concessió d’un préstec per import de 150.000,00 euros per
finançar l’obra “Construcció edifici plurifuncional, Pav-2, 3a fase”, en la línia assenyalada.

Les condicions financeres són les següents:





Tipus d’interès: 0%
Carència: 1 any des de concessió
Sense comissions
10 anualitats d’amortització

Secretaria Intervenció ha emès informe favorable sobre l’acceptació de les operacions de
crèdit i ha indicat el procediment jurídic a seguir.
La Corporació disposa del pressupost aprovat per a l’exercici 2010.
L’Ajuntament, abans de formalitzar el crèdit amb l’entitat, no ha de sol·licitar l’autorització
preceptiva de l’operació al Departament d’Economia i Finances de la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, atès que l’estalvi net és positiu i no se
supera el 110% en la ràtio d’endeutament, de forma que només caldrà comunicar-ho.
El pressupost de l’exercici anterior s’ha liquidat amb un romanent positiu de tresoreria per a
despeses generals de 143.531,93€.
Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’article
3.2 de la LGEP:
El pressupost general de l’exercici en curs, incloent-hi l’operació financera en tràmit, no
s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article
3.2 de la LGEP, i es determina una necessitat de finançament per import de
1.318.425,00€, amb la qual cosa, i segons l’article 22 de la LGEP, l’Ajuntament va
presentar un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla va ser sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació en data 11 de març de 2010 i cal que es compleixi
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de 2012.
L’Ajuntament té capacitat per assumir, en el temps previst, les obligacions que es derivin
de l’operació de crèdit sol·licitada.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Acceptar l’operació de crèdit següent, en la modalitat de préstec a llarg termini,
amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, condicionat a la seva efectiva
aprovació per part de Diputació de Barcelona:
a)Import del préstec: 150.000,00€
Obra: “Construcció edifici plurifuncional, Pav-2, 3a fase”
Partida pressupostària: 1 459 62206
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Segon.- Aprovar el projecte de conveni proposat per la Caixa de Crèdit de la Diputació de
Barcelona, amb les condicions financeres següents:



Tipus d’interès: 0%
Carència: 1 any des de concessió




Sense comissions
10 anualitats d’amortització

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre
del 28 de juny de 1999.
Quart.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de conveni
aprovat en el segon punt, amb la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Que en el seu cas es ratifiqui l’acceptació de l’operació de crèdit en la primera
sessió plenària que se celebri, requerint l’adopció de l’acord majoria absoluta.
Així ho disposo,

L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari
Jordi Tena i Galindo”

Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia 327/10, de 2 de desembre, per a la concertació
d’un préstec a llarg termini amb Unnim, per import de 322.000 euros, per a la construcció
de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2.
Segon.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia 338/10, de 15 de desembre, per a la concertació
d’un préstec per import de 160.000,00 , amb Diputació de Barcelona, Programa de Crèdit
Local, per a la construcció de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2.
Tercer.- Ratificar la resolució de l’Alcaldia 339/10, de 15 de desembre, per a la concertació
d’un préstec per import de 150.000,00 , amb Diputació de Barcelona, Caixa de Crèdit, per
a la construcció de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2.
Quart.- Notificar a les entitats corresponents l’adopció del present acord de ratificació.
El Sr. alcalde explica que se sol·liciten préstecs per tal de tirar endavant l’edifici
plurifuncional, i que així s’aniran disposant recursos també per matar la pòlissa de crèdit.
Diu també que existeix la possibilitat de sol·licitar més préstecs sense interès a Diputació
de Barcelona el 2011. Afegeix que es disposa igualment d’una subvenció de Diputació de
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100.000 euros, i que no s’han pogut vendre les parcel·les de Cantonigròs que s’havien
posat a subhasta.
El Sr. Vilaregut intervé dient que el pavelló és massa gran, que si hagués tingut un
pressupost inferior no hagués calgut aquest esforç econòmic, tenint en compte, a més, que
en aquest moment no és recomanable endeutar-se.
El Sr. alcalde respon que no s’esperava que les normatives noves encarissin el pavelló, i
que d’altra banda s’ha escollit el model Pav-2 perquè s’hi poguessin fer més activitats, no
només esportives, i que s’ha de tenir en compte tot el que s’ha invertit també en
educació.Afegeix que s’ha treballat perquè es reduissin els costos de la tercera fase.
El Sr. Vilaregut diu que l’obra del pavelló dura ja set anys, de forma que les coses potser
no s’han fet prou bé.
El Sr. Castells pregunta si s’ha tingut en compte el pla de viabilitat econòmica pel que fa a
previsions de préstecs pel 2010.
El Sr. alcalde respon que s’ha tingut en compte l’endeutament màxim del 75% a què es pot
arribar el 2011.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels regidors dels grups CiU, IPC-ERC-AM i
Independents per Cantonigròs, i dues abstencions, dels Srs. Castells i Vilaregut, del grup
Cabrerès i Progrés.
A.P.-88.-APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA TERCERA FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL, PAV-2
En sessió plenària de 29 d’abril de 2003 va ser aprovat el projecte executiu d’un edifici
plurifuncional, amb un pressupost global d’1.354.243,04 euros, en tres fases.
Posteriorment, es van aprovar modificacions sobre les tres fases del projecte, essent
l’acord corresponent a la tercera fase de 27 d’octubre de 2005. L’esmentat acord fixava un
valor de 757.400,01 euros.
Les dues primeres fases de l’obra han estat executades i recepcionades, mentre que la
tercera fase és l’única pendent d’iniciar. Atès el temps transcorregut, i tenint en compte que
havia entrat en vigor el Codi Tècnic de l’Edificació, calia dur a terme una actualització
d’aquest projecte.
Els arquitectes autors del projecte, Srs. David Aceves Caballería i Albert Colomer
Busquets, han dut a terme aquesta adaptació a la nova normativa. Els treballs han estat
finançats mitjançant una subvenció en espècie de la Diputació de Barcelona, equivalent a
8.000 euros.
L’import del projecte de la tercera fase ha quedat fixat en 880.921,12 euros, IVA inclòs, i
implica acabar l’edifici interiorment, fusteria interior, instal·lacions d’electricitat i calefacció i
equipament esportiu.
D’acord amb això, cal dur a terme l’aprovació de la modificació amb caràcter de revisió del
projecte executiu de construcció de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2.
Vist l’informe de Secretaria Intervenció i dels serveis tècnics municipals, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del projecte executiu de l’actuació “Construcció
de la tercera fase de l’edifici plurifuncional, Pav-2”, elaborat pels Srs.David Aceves
Caballeria i Albert Colomer Busquets, essent l’import definitiu de 880.921,12€, IVA inclòs.
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, amb publicació al DOGC i al tauler
d’anuncis municipal, per tal que en el termini de trenta dies pugui ser consultat i es puguin
formular les al·legacions pertinents.

El Sr. alcalde explica que la tercera fase tenia un cost previst de 757.000 euros, la qual
cosa s’havia d’actualitzar, per això s’ha dut a terme la modificació del projecte amb
Diputació de Barcelona, que ha pagat el cost de la modificació i l’ha supervisat.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels regidors dels grups CiU, IPC-ERC-AM i
Independents per Cantonigròs, i dues abstencions, dels Srs. Castells i Vilaregut, del grup
Cabrerès i Progrés, pels mateixos arguments que havien exposat en el punt corresponent
a la ratificació de préstecs.
A.P.-89.-PRECS I PREGUNTES
-El Sr. Castells recorda que el seu grup ha presentat al·legacions a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Cantonigròs i que caldrà passar-ho per Ple.
-El Sr. Castells pregunta sobre el tràmit s’ha seguit en relació amb el pla de viabilitat
econòmica, a la qual cosa el Sr. Secretari respon que un cop aprovat es va comunicar
degudament a Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat.
-El Sr. Castells pregunta si s’ha presentat recurs contra l’última sentència relativa a la
planta de purins.
El Sr. alcalde respon que no. Explica que la sentència estableix que la planta no s’executi,
però que s’ha de pagar una indemnització d’uns 149.000 euros. Li consta que ha presentat
recurs l’altra part, però que s’ha de rebre la comunicació oficial.
El Sr. Castells pregunta si els demandants han presentat recursos per cada acte derivat, a
la qual cosa el Sr. alcalde respon que no.
-A continuació el Sr. Castells pregunta si hi ha projecte del centre excursionista.
El Sr. alcalde diu que s’ha fet el projecte i que es vol tirar endavant, però que s’ha trobat
pedra a sota. En aquest sentit s’han demanat pressupostos per treure roca i s’ha de tenir
clar com és el terreny, perquè pot fer variar el projecte. Finalment, diu que el projecte ha
estat consensuat amb els responsables del centre excursionista i que es pot consultar
sense problema.
-En relació amb les actes no fetes de l’any 2007, el Sr. Castells comenta que el Sr.
Secretari d’aquell moment va sol·licitar un certificat de serveis prestats. Pregunta si en
aquell moment se li va exigir que cumplís el seu deure o si es va fer constar al certificat.
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El Sr. alcalde diu que se li va enviar un certificat de serveis prestats però que ell no va
firmar l’apartat corresponent al vistiplau. Així mateix, diu que és difícil arreglar el problema
de les actes no fetes.
El Sr. Castells proposa que els regidors expliquin els punts que es van tractar i que el Sr.
Secretari actual n’aixequi acta. El Sr. Secretari diu que es pot prendre com a referència,
però que només estaria donant fe de les paraules dites en el moment d’aixecar acta.
-El Sr. Castells pregunta com ha quedat la qüestió dels sous i retribucions de regidors i
alcalde. El Sr. alcalde diu que s’han mantingut, perquè hi ha una feina al darrera i en cap
moment s’havien apujat les quantitats.
-El Sr. Castells explica que en relació amb els costos de la llar d’infants existia una
diferència d’uns 67.000 euros entre les xifres aportades per l’equip de govern i els càlculs
fets per ell mateix.
El Sr. alcalde explica els costos, però el Sr. Castells demana que es respongui a la qüestió
tal com es va plantejar a la instància presentada el 8 d’octubre de 2010, amb número de
registre d’entrada 1585.
El Sr. alcalde respon que la buscarà i que així es farà.
-Seguidament el Sr. Castells comenta que si l’ajuntament dóna una llicència i no dóna
d’alta en el Cadastre el nou immoble es pot perdre recaptació, i pregunta si això ha succeït
i si s’ha perdut recaptació per això.
El Sr. alcalde explica que el Cadastre ha enviat un llistat d’obres detectades que no tenien
llicència, i que arribaran diners però que no se sabria dir la xifra exacta.
El Sr. Vilaregut diu que hi ha algun cas d’ampliació amb llicència que no s’havia donat
d’alta en el Cadastre, i que en aquests casos s’hauria de fer un requeriment.
-Finalment, el Sr. Castells pregunta per la situació del Festival de Cantonigròs.
El Sr. alcalde explica que sembla que l’organització del Festival vol marxar de
l’emplaçament i que culpa l’ajuntament. Diu que se’ls ha ajudat pagant la recollida de
deixalles, les ambulàncies una subvenció i altres coses, de forma que l’ajuntament
col·labora i així se’ls ha fet saber en les reunions de la Fundació. Pel que fa al Pla Parcial,
explica que l’ajuntament mai ha posat trabes, ja que només es tracta de desenvolupar-lo i
que els organitzadors posen problemes per l’emplaçament final de la carpa, i que es pensa
que pot ser més pel cansament en l’organització del Festival.
El Sr. Codina afegeix que hi havia un grup de treball quan es realitzava el POUM i que
tothom va firmar per com havia de quedar la carpa, però que passat el temps l’organització
del Festival no acceptava que es desplacés uns metres.
El Sr. Vilaregut pregunta, ja que el problema és la carpa, si cal necessàriament que es
desenvolupi el pla parcial.
El Sr. alcalde respon que es podria construir abans.
Intervé el Sr. Castells preguntant si el Festival té terrenys propis en aquella zona.
El Sr. alcalde explica que havien parlat d’uns terrenys privats, propietat de familiars, que
serien cedits per al Festival, però que han vingut advocats a informar-se de la situació
d’aquests terrenys, com també ha demanat informació Unnim dels seus terrenys.
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El Sr. Codina reitera que s’ha ajudat el Sr. Busquets i que s’ha treballat pel Festival.
El Sr. alcalde conclou dient que se seguirà col·laborant amb ells, i que si el Festival
decideix marxar ja no serà el festival de Cantonigròs.
Seguidament, el Sr. alcalde pregunta als assistents si algú vol fer algun comentari. Intervé
des del públic el Sr. Albanell adreçant-se al regidor Sr. Castells. Diu que li pot consultar
qualsevol qüestió relacionada amb el Festival de Cantonigròs en tant que ha estat nomenat
vicepresident.
L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari en dono
fe,
Vist i plau
El Secretari,
L’Alcalde President
Jordi Tena i Galindo
Josep Mas Falgueras
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