ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 14/2011

NÚM.: 14/11
DATA SESSIÓ: 02 DE NOVEMBRE DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- (070) 071 a 074.
HORA: 20:00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sra. Rosa Maria Prat Canal
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Santi Rosquellas Garolera
NO HI ASSISTEIXEN:
-EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
-SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents, i exposa que el primer punt previst per a la
sessió, segons l’ordre del dia, (l’A.P. 070.-APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONVENI AMB L’ENTITAT MERCANTIL “ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.”,
RESPECTE EL SOTERRAMENT DE DIVERSES LÍNIES AÈRIES DE BAIXA I MITJA
TENSIÓ I EL MUNTATGE DE NOU TRANSFORMADOR VINCULAT A L’EDIFICI
PLURIFUNCIONAL PAV-2.), no es podrà sotmetre a votació perquè ESTABANELL no ha
donat el vist-i-plau per a la signatura del Conveni, respecte a un parell de serrells. Així
mateix explica que una vegada ESTABENELL, hagi donat el vist-i-plau, el Conveni se
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sotmetrà a aprovació i que la intenció és que sigui inclòs en la propera sessió ordinària que
ha de celebrar-se el proper 15/11/11.
A.P. 071.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 038,
ADOPTAT EN LA SESSIÓ DE 25/10/11, PEL QUE ES RESOLGUÈ ACCEPTAR
FORMALMENT UNA SUBVENCIÓ DE 100.000.-€, VINCULADA A L’EXECUCIÓ DE LA
TERCERA FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL PAV-2.

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Servei d’Esports de la Diputació de
Barcelona va concedir un ajut per valor de 100.000,00.-€, corresponent al Pla de concertació
– Xarxa Barcelona municipis de qualitat [2008-2011], vinculat a l’execució de la 3a fase de
l’edifici plurifuncional PAV2.
Per tal de fer efectiu el cobrament d’aquesta subvenció, és necessari procedir a l’acceptació
formal d’aquest ajut.
En la sessió de la Junta de Govern Local de 25/10/11, la Junta va acordar acceptar
formalment aquest ajut.
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en la sessió 25/10/11, pel
que es resolgué acceptar formalment l’ajut per valor de 100.000,00.-€, corresponent al Pla
de concertació – Xarxa Barcelona municipis de qualitat [2008-2011], vinculat a l’execució
de la 3a fase de l’edifici plurifuncional PAV2, concedit a aquest Consistori per part de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació del Servei d’Esports de la Diputació de
Barcelona.
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes de
fer efectiu el cobrament de l’ajut concedit.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.

A.P. 072.- APROVACIÓ DE L’ACTA D’OPERACIONS DE DELIMITACIÓ RELATIVA A
L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANTA
MARIA DE CORCÓ I MANLLEU.
Davant el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya,
s’està tramitant un expedient administratiu pel replantejament de la línia de delimitació entre els
termes municipals de Santa Maria de Corcó i Manlleu.
Aquest procediment té per objecte confirmar la delimitació històrica existent entre els dos termes, en
cap cas modificar-la o variar-la, i tampoc afectarà els règims de propietat dels veïns afectats.
En data 4 d’octubre de 2011, en seu de l’Ajuntament de Manlleu es va procedir a la signatura de la
corresponent Acta de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals que s’adjunta a
la present, en la que van participar en representació d’aquest Consistori, L’Alcalde, i els Regidors,
Sr. Àlex Montanyà Rifà i Sr. Josep Castells Casellas, així com el tècnic municipal Sr. Joan Portvella
Ylla i el Secretari municipal.

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

st.m.corco@diba.es

Així mateix, s’ha portat a terme un tràmit d’audiència en relació als veïns afectats identificats pel
consistori, sense que s’hagi produït cap al·legació al respecte.
D’acord amb el procediment regulat al Decret 244/2007, de 6 de novembre, en relació a la
normativa concordant aplicable en matèria de règim local, procedeix, l’aprovació de l’acta per part
del Ple del Consistori.
És per aquest motiu que es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Manlleu i
Santa Maria de Corcó, formalitzada i signada el 4 d’octubre de 2011, en seu de l’Ajuntament de
Manlleu, i que s’adjunta a la present.
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord, als interessats, als efectes oportuns.

ANNEX:
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Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.
Amb caràcter previ a la votació, l’Alcalde recorda als assistents que en data 4 d’octubre de
2011, en seu de l’Ajuntament de Manlleu es va procedir a la signatura de la corresponent
Acta de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals que s’adjunta a la
present, en la que van participar en representació d’aquest Consistori, L’Alcalde, i els
Regidors, Sr. Àlex Montanyà Rifà i Sr. Josep Castells Casellas, així com el tècnic municipal
Sr. Joan Portvella Ylla i el Secretari municipal i que aquest procediment té per objecte
confirmar la delimitació històrica existent entre els dos termes, en cap cas modificar-la o
variar-la, i tampoc afectarà els règims de propietat dels veïns afectats.
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A.P. 073.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ D’UNA ERRADA MATERIAL EN
L’ACORD PLENARI 066, RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL
CANON MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA.
En la sessió extraordinària del Ple de la corporació núm. 012/11, celebrada el passat 29/09/11, va
ser adoptat l’acord pel que es resolgué aprovar les liquidacions del cànon municipal per la prestació
del servei d’abastament d’aigua, a instància de l’empresa concessionària del citat servei, SOREA.
S’ha detectat una errada material, en la transcripció de la quota resultant a favor de l’Ajuntament de
Santa Maria de Corcó, corresponent al segon trimestre 2011, i que en l’acord adoptat fixa la quantia
de 403,69.-€, quan en realitat és de 409,23.-€.
Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que les Administracions
podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a instància de part les errades, de fet, materials o
aritmètiques existents en els seus actes.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Rectificar, a l’empara de l’article 105.2 de la LPAC, l’acord plenari núm. 066, adoptat en
la sessió extraordinària núm. 012/11, celebrada el passat 29/09/11, fent constar expressament que
la quota resultant a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, corresponent al segon trimestre
de 2011, i que en l’acord adoptat fixava la quantia de 403,69.-€, és en realitat de 409,23.-€.
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns, i donar-ne els
efectes de publicitat que siguin preceptius.

Sotmesa a votació la proposta precedent resulta aprovada per unanimitat dels presents. En
el debat previ a la votació no es produeixen intervencions.
A.P 074.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS – EXERCICI 2012.
El Text Refós de la Llei d’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.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats Locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun 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 el que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria d’Alcaldia i els informes de Secretaria Intervenció, es proposa al Ple:
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 l’exercici 2012 i
següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 09

Ordenança Fiscal núm. 10

Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius.
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
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Ordenança Fiscal núm. 13

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.

Ordenança Fiscal núm. 14

Reguladora de la Taxa per gestió, recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus municipals.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat.
Reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
d’ensenyament especials i celebració d’altres
esdeveniments en establiments municipals.

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos
de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que
s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i
general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de
la Província de 29 de setembre de 2011:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 09

Ordenança Fiscal núm. 10

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

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
Reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
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
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altres serveis fúnebres de caràcter local.
Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Reguladora de la Taxa per gestió, recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus municipals.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat.
Reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
d’ensenyament especials i celebració d’altres
esdeveniments en establiments municipals.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2012, 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 2011, es farà pública l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals
i el text de les Ordenances Fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 01
Ordenança Fiscal núm. 03
Ordenança Fiscal núm. 05
Ordenança Fiscal núm. 06
Ordenança Fiscal núm. 08

Ordenança Fiscal núm. 09

Ordenança Fiscal núm. 10

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

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius.
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.
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Ordenança Fiscal núm. 14

Ordenança Fiscal núm. 15

Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 17

Reguladora de la Taxa per gestió, recollida,
tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus municipals.
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de
l’activitat.
Reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
d’ensenyament especials i celebració d’altres
esdeveniments en establiments municipals.

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 per 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.

ANNEX:
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 0,97% quan es tracti de béns urbans i 0,83%, quan es
tracti de béns rústics.
El tipus de gravamen als béns immobles de característiques especials serà del 0,84%.
OF 03. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
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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.
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
23,00
62,50
133,00
166,00
208,00
152,34
216,97
271,21

De menys de 1.000 KG. de càrrega útil
77,32
De 1.000 a 2.999 KG. de càrrega útil
152,34
De més 2.999 KG. a 9.999 de càrrega útil
216,97
De més de 9.999 KG de càrrega útil
271,21
D. Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
32,00
De 16 a 25 cavalls fiscals
50,00
De més de 25 cavalls fiscals
150,00
E. Remolcs i semi-remolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 KG. de càrrega útil
32,31
De 1.000 KG. a 2.999 KG. de càrrega útil
51,00
De més de 2.999 KG: de càrrega útil
153,00
F. Altres vehicles
Ciclomotors
8,08
Motocicletes fins a 125 c.c.
8,08
Motocicletes de més de 125 c.c. fins a 250 c.c.
14,00
Motocicletes de més de 250 c. c. Fins a 500 c. c .
28,00
Motocicletes de més de 500 c. c. fins a 1.000 c. c.
57,00
Motocicletes de més de 1.00 c. c.
114,00
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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.
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 3,30%.
Es fixa una tarifa mínima de 34 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.
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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 5.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute, a excepció
d’aquells supòsits en que els certificats d’empadronament, convivència i volants, siguin
sol·licitats a instància dels serveis socials de l’Ajuntament, en que la tarifa resultant, estarà
bonificada en un 95%.
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
Per cada còpia de plànols
Còpia plànols terme municipal amb disquet informàtic
Expedició de llicències urbanístiques:
Obra menor sense projecte
Obra major amb projecte de tècnic mig
Obra major amb projecte de tècnic superior
Obra major Mas Catalogat prevista als articles 50 i 51 del TRLU
Comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme
Llicència de Segregació i Parcel·lació
Llicència de primera ocupació
Declaracions d’innecessarietat
Altres llicències urbanístiques
Certificat d’innecessarietat
Autorització art. 48 TRLUC
Altres documents
Fotocopies (excepte entitats municipals i la PAC)
Per inscripció de cada animal de companyia al registre municipal
Expedició autorització animals perillosos
Autorització sanitària
Informe enginyer municipal
Certificat informe tècnic

Tarifa
1,00
1,00
71,00
71,00
55,00
11,00
66,00

27,00
60,00
71,00
151,00
69,00
71,00
82,00
50,00
55,00
27,00
625,00
0,10
3,00
25,00
66,00
55,00
71,00

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

st.m.corco@diba.es

Còpia de CD
5,50
Certificats expedient en curs
17,00
Canvi de titularitat
28,00
Certificat d’empadronament i volant
1,00
Certificat de convivència
1,00
Utilització de documentació municipal
1. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat
32,00
inferior a dos anys, per cada 50 fulls o fracció
2. Per còpia de documents inclosos en expedients d’antiguitat
64,00
entre 2 i 5 anys, per cada 50 fulls o fracció
3. Per còpia de documents d’antiguitat superior a 5 anys, per cada
95,00
50 fulls o fracció
4. Per consulta de documents inclosos en expedients incoats
21,00
abans d’un any de la data de la consulta
5. Altres certificats
22,00

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
d’aprofitament.
Article 6. Quota tributària.
La quantia es determinarà d’acord amb les tarifes següents:
a) Entrada de garatge sense la placa de gual :
31,39
b) Entrada de garatge amb placa de gual:
47,09
c) Subministrament placa de gual:
20,93

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
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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:
0,025 euros m2/dia.
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:
0,31 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.
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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, 1,15 euros/dia.

OF 11. Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa. Es determinarà aplicant les tarifes següents:
Concepte
Matricula
Mensualitat
Suplement hora extra
Suplement de mitja hora extra
Hora extra esporàdica

Tarifa
89,00
140,00
35,00
20,00
10,50

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

b) Abonaments:
De 4 a 13 anys
De 14 a 17 anys
De 18 anys o més
Familiar de 2 a 5 membres
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Familiar de més de 5 membres
S’entén per familiar, qualsevol relació de parentesc fins al primer grau.

75,00

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 per als grups organitzats: 1,20 euros.
Article 6.3 Cursets de natació:
Per canalla fins 14 anys
Per adults
Per tercera edat (jubilats)

52,00
57,00
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:
8,60
b) per expedició del títol del nínxol
8,60
c) lloguer del nínxol per cinc anys:
61,00
d) concessió de nínxol nou per 25 anys:
487,00
e) concessió de nínxol vell per 25 anys:
216,00
f) serveis funeraris: 5,20% sobre el càrrec.
g) reversió de nínxol, 75% preu vigent

OF 14. Taxes per gestió, recollida, tractament i eliminació d’escombreries i altres
residus municipals.
Article 6. Quota tributària.
Apartat 1.- La quota tributària en vivendes consistirà en 140,23 EUR, per cada habitatge.
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
Apartat 2.-S’aplicarà una reducció de del 50% de la taxa a tots aquells habitatges on visquin
persones de més de 65 anys, soles o en companyia de persones que també ultrapassin
aquesta edat. En cap cas s’aplicarà aquesta reducció si a l’habitatge hi conviuen persones
que no ultrapassin l’edat de 60 anys.
S’aplicarà una reducció del 10% de la taxa a tots aquells interessats que acreditin la
realització d’autocompostatge o compostatge casolà, i que a tal efecte ho sol·licitin de forma
específica d’acord amb els models normalitzats de l’Ajuntament, per formalitzar aquestes
peticions.
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S’aplicarà una reducció del 50% de la taxa a totes aquelles vivendes aïllades/disseminades
que es trobin a una distància superior a 1 Km. del punt de recollida i sempre que així se
sol·liciti per part dels interessats.
S’aplicarà una reducció del 50% de la taxa a totes aquelles vivendes que acreditin que es
trobin desocupades.

Article 11. 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 Pensions i cases d’hostes, allotjaments rurals, centres
hospitalaris, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga, per
cada 20 places o fracció.
B) Cases de colònies.
- Fins a 50 places
- Entre 50 i 100 places.
- Més de 100 places.
C) Cases de turisme rural per cada 5 places o fracció.
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de
serveis
A) Oficines bancàries – Entitats fiannceres
B) locals comercials no comestibles
C) Locals industrials:
De 0 a 10 treballadors

Quota
156,92
1.110,00

900,00
1.110,00
1.200,00
70,00

651,56
378,33
913,52
641,30

336,30
144,12
395,19
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D’11 a 50 treballadors
De 51 a 100 treballadors
De més de 100 treballadors

1.464,03
2.770,13
5.682,55

OF15. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat.
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
1 - Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament
urbanístic
2 - Procediment de consulta prèvia potestativa, amb estudi de projecte o
avantprojecte i emissió d’informe municipal.
3 – Tramitació de Procediment de llicència ambiental municipal o llur modificació
substancial.
4 – Informe preventiu en matèria d’incendis emès per tècnic municipal
5 – Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació de la
comunicació ambiental.
6 – Acta de comprovació en matèria d’incendis efectuada per tècnics municipals.
7 - Procediment de permís municipal ambiental o llur modificació substancial.
8 – Tramitació de procediment de comprovació de comunicació prèvia d’activitats
amb incidència ambiental o llur modificació substancial.
9 - Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues o
llur modificació substancial.
10 - 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
11 - Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per
normativa de caràcter sectorial.
12 – Tramitació de procediments de comprovació de les comunicacions previstes al
Decret 112/2010, del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives, o llurs modificacions.
13.- Tramitació de procediments per a l’atorgament de llicències o llurs
modificacions, per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives o la seva
organització.
14.- Tramitació de modificacions no substancials de llicències ambientals
15.- Tramitació de modificacions no substancials d’altres autoritzacions o d’activitats
sotmeses a règim de comunicació.
11 - Procediment de revisió de la llicència ambiental municipal
12 - Procediment de revisió del permís municipal ambiental
13 - Procediment de control inicial de llicències ambientals municipals
14 - Procediment de control periòdic de llicències ambientals municipals
15 – Procediment de controls en altres activitats
16 – Procediment de control inicial en altres activitats
21 – Realització de controls i inspeccions per part dels serveis tècnics municipals:
Annex I
Annex II
Annex III
Innòcues
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69,09
85,04
690,92
69,02
69,02

185,40
584,63
584,63
233,85
233,85

350,50
100,00

450,00

478,32
150,00
690,92
531,48
372,04
372,04
250,50
250,50
201,96
191,33
127,56
106,30

st.m.corco@diba.es

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.
Subministrament d’aigua. Mínim de consum

18 m3/unitat de
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/mes

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
211,97 euros
524,66 euros
597,43 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.

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

st.m.corco@diba.es

OF 17. Taxa per la prestació de serveis d’ensenyament especials, i celebració d’altres
esdeveniments en establiments municipals.
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament
estableix la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats d’ensenyament en
dependències municipals i la realització d’altres esdeveniments, en establiments
municipals, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis, la realització d’activitats
d’ensenyament o la realització d’altres esdeveniments en establiments i dependències
municipals, destinats a impartir ensenyaments especials, docents, esportius o realització
d’esdeveniments festius.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques
que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les activitats
d’ensenyament que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança, o aquell que realitzi
ensenyaments especials, docents, esportius o esdeveniments festius en establiments i
dependències municipals, segons el cas.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al pagament els
seus pares o tutors.
Article 6è. 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

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

st.m.corco@diba.es

EPIGRAF 4. CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’ÚS COMÚ PRIVATIU DE LOCALS
MUNICIPALS, PER A LA PRESTACIÓ DE CURSET
3,00.-€/hora
EPÍGRAF 5. UTILITZACIÓ DE DEPENDÈNCIES I SERVEIS MUNICIPALS PER A LA
CELEBRACIÓ DE CASAMENTS I ALTRES ESDEVENIMENTS.
30,00.-€

L’Alcalde inicia el debat relatiu a aquest punt, exposant que amb caràcter general les
ordenances que han estat objecte de modificació, s’han incrementat en funció de l’IPC
català (3,2%) que ha estat minorat en funció de diversos criteris:
Així s’ha decidit aplicar, amb caràcter general, un increment de l’1’6% en els impostos
directes a excepció de determinats supòsits concrets:
- L’IBI, per raó de reajustaments en les quotes resultants. l’increment es podria xifrar
en el 2%.
- En relació als vehicles, fa constar que si bé l’increment respon al criteri general de
l’1’6%, els vehicles amb major cilindrada han estat més gravats fins a un 3,2%, però
que la mitja respon al criteri general de l’1,6%, sens perjudici de les excepcions en
el sentit exposat.
L’Alcalde continua la seva exposició fent referència a les taxes, i en aquest sentit, pel que
fa a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius,
indica les llicències en general s’han incrementat en un 1,85%, que s’ha pujat la taxa dels
procediments regulats a l’article 48 de la Llei d’Urbanisme, per considerar-se que era molt
baixa en relació al cost real del procediment –especialment pel que fa a les publicacions- i
que també s’ha posat especial èmfasi en la voluntat de cobrar els certificats
d’empadronament i convivència atès que fins ara no es cobraven, si bé es preveu una
excempció quan siguin sol·licitats per intervenció dels serveis socials.
Pel que fa a la taxa per ocupació de via pública amb taules i cadires vinculades a les
activitats de terrassa de bar, la taxa s’ha modificat deixant-la igual que com es va decidir
en l’acord pel que es resolgué donar instruccions singulars en la matèria a l’ORGT –fa un
parell de sessions plenàries- és a dir en el 0’025%.
Seguidament, l’Alcalde, fa constar en relació a l’escola bressol, que les ajudes de la realitat
es reduiran en 200.-€, motiu pel que s’ha decidit que aquest augment el suportin els
usuaris en 100.-€, i l’Ajuntament, en 100.-€ més. En aquest sentit s’ha apujat 10.-€ la
mensualitat.
En relació a la taxa de la piscina l’Alcalde exposa que es mantenen els preus els
laborables i s’apugen per als dies festius. Així mateix recorda, en relació als articles relatius
a les bonificacions que s’ha modificat el concepte del que s’entén per família als efectes
d’evitar determinades situacions injustes.
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Així mateix i en relació a l’Ordenança relativa a la recollida de deixalles, l’Alcalde exposa,
que s’ha aplicat el criteri general de l’1’6%, i destaca que s’ha modificat el règim de
bonificacions:
Així es preveu una bonificació del 50% per habitatges desocupats, del 10% per
compostatge, i del 50% per masos disseminats que es troben a una distància superior d’1
Km. respecte els punts de recollida.
En aquest moment intervé el regidor de l’oposició pel Grup de CiU – Sr. Antoni Comas
Danés- i sol·licita explicacions respecte com es controlarà el sistema de bonificacions per
als habitatges no ocupats.
L’Alcalde respon explicant que aquesta reducció s’haurà de sol·licitar formalment al
començament de cada exercici fiscal i la informació es trametrà a recaptació (ORGT). En
aquest sentit aclareix que s’haurà de fer any per any, i adverteix que s’haurà d’anar
controlant com funciona el sistema per esmenar-lo si és necessari.
L’Alcalde, també informa als assistents que, amb caràcter general- la seva posició és que
s’ha d’anar a buscar un sistema en el que qui generi més deixalles pagui més, i que
s’haurà d’estudiar i millorar el sistema. Lamenta que per al present exercici no han comptat
amb prou informació, i que amb informació més detallada, podran elaborar una ordenança
més acurada per a propers exercicis.
Posteriorment, prenen la paraula els regidors de l’oposició del grup de CiU, el Sr. Pep Mas
Falgueras, exposa que ha pogut constatar que no es preveuen reduccions per al
compostatge pisos i el Sr. Antoni Comas Danés critica que el límit de l’edat per a les
reduccions per a la gent gran hagi pujat dels 60 als 65 anys, així mateix deixa constància
del fet que molta gent que no pagava, ara haurà de tornar a pagar i que sí aquesta és la
posició de l’Equip de Govern, seria millor que el canvi fos progressiu.
L’Alcalde respon que l’edat de jubilació és als 65 anys i que si el criteri per aplicar la
reducció, és precisament la condició de jubilat sembla més coherent fixar el límit en
aquesta edat.
Per la seva banda el regidor de l’Equip de Gover, Sr. Josep Castells, exposa que
l’Ajuntament no compta amb un dibuix exacte de les deixalles que genera cadascú i que en
aquest sentit és difícil fixar un límit. Així es pregunta com es pot saber si una persona gran
genera menys escombraries que una persona jove i a on establir el límit.
El regidor Sr. Comas afirma que no és el mateix tenir 60 anys que l’edat del regidor
Castells, especialment si la persona de 60 anys viu sola, i l’Alcalde al seu torn, li replica
que no s’ha de confondre la regulació de la taxa amb el suport a la gent gran, que en
qualsevol dels casos es pot articular amb altres fòrmules.
Intervé, en aquest moment, el regidor de CiU Sr. Matavera, qui recorda novament, que hi
ha gent que està pagant la taxa reduïda en un 50%, que haurà de tornar a assumir el
pagament complert de la taxa, i el regidor d’hisenda Sr. Rosquellas, li replica que és un
canvi de criteri.
El debat es va reproduint en els mateixos termes fins que el Sr. Castells li posa fi recordant
que es tracta de l’aprovació inicial de les Ordenances i que en qualsevol dels casos ara
s’obrirà el termini d’un mes per formular al·legacions i per valorar modificacions per part de
l’Equip de Govern.
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La sessió continua amb la intervenció del Sr. Antoni Comas Danés, qui en relació al
compostatge critica que en ocasions, i especialment en relació a finques molt grans, es
tracta d’un sistema que no funciona i afirma que hi ha gent que malgrat utilitzar aquest
sistema després “ho foten al contenidor”.
L’Alcalde li respon exposant que només es bonifica en un 10%, que s’haurà de sol·licitar de
forma específica davant l’Ajuntament i que el procediment inclourà una inspecció municipal
per comprovar que el compostatge es realitza correctament.
Pren la paraula, en aquest moment, el regidor de l’Equip de Govern Sr. Àlex Montanyà, i
afirma que prendran en consideració les al·legacions dels regidors de l’oposició, tant pel
que fa a la pujada progressiva de la taxa per recollida de deixalles en relació a la franja –
ara no bonificada- de 60 a 65 anys, com pel que fa al sistema de compostatge. En
qualsevol dels casos recorda, que l’establiment de la bonificació per compostatge no bé de
nou, que es tracta del resultat d’una feina iniciada fa un any quan es va començar a
promoure aquest sistema, i que s’està als inicis d’aquest nou sistema; afirma que s’haurà
de continuar treballant per millorar-lo.
L’Alcalde pren la paraula i continua amb la seva exposició en relació a les modificacions de
les Ordenances Fiscals, per al proper exercici, i així, exposa que la taxa relativa a l’aigua
no es puja, només es fan petites modificacions proposades a instància de la
concessionària del servei (SOREA) que afectaran els comptadors d’obra...etc. Recorda, de
totes maneres, que s’haurà de tenir present, que l’ACA, sí que pujarà el seu cost un 8,5% i
que sembla ser que es pretén que els domicilis no gastin + de 100 l. diaris. En aquests
supòsits el cost es penalitzarà molt.
L’Alcalde, conclou la seva intervenció anunciant que l’ús de dependències municipals per
fins lucratius es gravarà amb una taxa a raó de 3€/hora i que s’ha establert una nova taxa
per a la utilització de dependències municipals per actes com ara casaments per valor de
30,00.-€ per acte.
Sotmesa a votació, la proposta precedent, resulta aprovada amb el vot a favor dels sis
membres de l’Equip de Govern, l’abstenció dels quatre regidors de CiU i el vot en contra
del regidor d’Esquerra.
Es constata que no es volen formular més intervencions i l’Alcalde aixeca la sessió, de la
qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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Alexandre Tarroja Piera, Secretari – Interventor acc. (Resoluc. 111/11) de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó,
CERTIFICO:
Que segons el compte general de l’Ajuntament de Santa Maria de Santa Maria de Corcó – exercici
2010, aprovat pel ple de la corporació en la sessió extraordinària de 02/11/11, i la corresponent
liquidació aprovada en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 134/11, el deute viu de l’Ajuntament
a 31/12/12, ascendia a la quantitat de 843.011,91.-€, d’acord amb el quadre adjunt:

I perquè així consti expedeixo el present certificat amb el vist-i-plau i la conformitat de l’Alcaldia, a
Santa Maria de Corcó a deu de novembre de dos mil onze.
Vist-i-plau i conforme
L’Alcalde,
Sebastià Riera Cusí
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