ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARI DEL PLE
celebrat en data 28 d’octubre de 2015

Matadepera, 28 d’octubre de 2015

Essent les dinou hores trenta minuts del vespre, a la sala de sessions de la Casa de la
Vila, sota la presidència de l'alcaldessa, senyora Mireia Solsona i Garriga, assistida de la
secretària general de la Corporació senyora Rosa Castellà i Mata, que dóna fe de l’acte,
i de l’interventor senyor Santiago Vaamonde Juanatey, es reuní, prèvia citació en forma,
el Ple de l'Ajuntament amb l'objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINARIA, convocada
per al dia d'avui a aquesta hora.
- Senyora Montserrat Royes i Vila, primera tinent d’alcalde i regidora delegat de
Governació, i Participació i Atenció Ciutadana (CIU)
- Senyor Quico Sala i Soriano, segon tinent d’alcalde i regidor delegat d’Esports, i
Comunicació (CIU)
- Senyora M. Carme Querol i Badosa, tercera tinent d’alcalde i regidora delegada
d’Ensenyament, Benestar Social, i Festes (CIU)
- Senyor Albert García i Font, quart tinent d’alcalde i regidor delegat d’Economia i
Finances, i Noves Tecnologies(CIU)
- Senyor Nil López Crespo, regidor delegat d’Urbanisme, i Obres (CIU)
- Senyora Núria Garcia i Murcia, regidora delegada de Cultura, i Comerç (CIU)
- Senyor Marcel·lí Bosch i Muntal, regidor delegat de Medi Ambient i Protecció Civil,
Joventut, i Salut Pública (CIU)
- Senyor Pol Moure i Marmol, regidor delega de Serveis, i Habitatge (CIU)
- Senyor Santi Pavón i Fernández, regidor (ERC)
- Senyor Abelardo Gil Leyva, regidor (ERC)
- Senyor Joan Pizà i Font, regidor (CUP)
- Senyora M. Rosa Boix i Solanes, regidora (PP)

Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del nombre legal de membres que formen la
Corporació municipal, la presidenta obra l’acte i seguidament requereix a la secretària
per a que procedeixi a donar lectura als dictàmens dels assumptes inclosos en l’ordre
del dia, prenent-se els acords següents:

A) ACTES SESSIONS ANTERIORS:
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ ANTERIOR DE 28 DE SETEMBRE DE 2015
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb
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l’article 50 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació
l’acta de la sessió ordinària del Ple realitzat el dia 28 de setembre de 2015.
La presidenta pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada portaveu juntament amb la
convocatòria de la sessió plenària d’avui.
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment
de l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya es transcriurà al Llibre d’Actes
signant-se per l’alcalde i la secretària.

B) DICTAMENS
REGIDORA D’ECONOMIA I HISENDA
2.- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS
REGULADORES DELS TRIBUTS I DELS PREUS PUBLICS MUNICIPALS PER
L’EXERCICI 2016, I IMPOSICIÓ DE TRIBUTS PROPIS
Dictamen: EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de Llei 58/2003, de 17 de
desembre, 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.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen a l’adaptació normativa derivada de la introducció de algunes
adaptacions que ha elaborat la Diputació de Barcelona a traves del seu Organisme de
gestió tributària.
S’introdueixin, també, modificacions el redactat de la ordenança reguladora de l’IBI
derivades Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària aprovada per
Decret de 8 de febrer de 1946 i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari,
aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març i es modifica l’ordenança
reguladora de l’IIVTNU per adequar-la als Reals decrets lleis,8/2014 i 18/2014 de 4 de
juliol, de mesures urgents per al creixement , la competitivitat i l’eficiència, en el sentit
de facilitar el compliments dels requisits de l’exempció en el cas de les dacions en
pagament.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 41 a 47 el procediment
per a l’aprovació i modificació dels preus públics.
L’última data publicada per l’Institut Nacional de Estadística de 14 de octubre de 2015
situa la taxa de variació anual de l’IPC en el mes de setembre de -0.9%. Amb aquest
indicador, l’equip de govern no considera justificada una pujada en les quotes
tributàries del les taxes i quanties dels preus públics, i per tant, el ciutadà
matadeperenc abonarà les mateixes quantitats en 2016 per rebre els serveis públics
municipals.
Així mateix s’ha verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o
realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
A la memòria de l'Alcaldia, es manifesten diferents modificacions respecte a les
anteriors Ordenances Fiscals. Pel que fa a l’IBI d’Urbana es congela el tipus de
gravamen dels béns urbans que es fixa en un 0,50%.
No s’han modificat les ordenances referents a l'Impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana, impost de vehicles de tracció mecànica, i pel que
respecta a tipus de gravamen, tarifes o mòduls, per tant les quotes tributàries de
l’exercici 2016 seran les mateixes que en 2015.
Les modificacions en les ordenances reguladores de les taxes i preus públics obeeixin
a una millora i actualització tècnica del seu redactat i la introducció de noves tarifes
derivades de las ja existents en alguns casos.
Pel que respecta al calendari fiscal, l’article 24.1 del Reial decret 939/2005, de 2 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació disposa que en el cas
dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, la comunicació del període
de pagament es durà a terme de forma col·lectiva i es publicaran els corresponents

3

edictes en el butlletí oficial de la província que correspongui i en les oficines dels
ajuntaments.
L’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, òrgan encarregat de la
gestió i recaptació dels principals recursos tributaris de venciment periòdic de
l’Ajuntament per delegació d’aquest, proposa cada any unes dates de calendari fiscal
per als principals impostos i taxes. Donat que des de l’Ajuntament es vol facilitar la
gestió tributària a l’òrgan encarregat de la mateixa i que el calendari proposat segueix
la mateixa línia que els aprovats en els darrers anys, aquest es el calendari que es
proposa acordar.
Consten en l’expedient el preceptiu informe d’Intervenció i la Memòria d’Alcaldia.
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament en compliment de l’article
22.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i en
concordança amb l’article 52.2 f) del Decret legislatiu 2/2003 de 27 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vist l’informe favorable de la comissió Informativa General,
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment les següents modificacions de Ordenances Fiscals per a
l'exercici de l'any 2016:
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

I

RECAPTACIÓ

DELS

Es modifiquen els següents articles:
“Article 10.- Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies,
s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els
declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
En els procediments d'aplicació dels tributs, si el venciment de qualsevol termini
coincideix amb un dia inhàbil, es traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil
següent
(...)”
“Article 14.- Taxes
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració dels
elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes per
l'ORGT o per l'Ajuntament.
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2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el padró
corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT.
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a l’òrgan
competent de l’Ajuntament.
4. Es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota sigui
superior a 10 euros.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l'ús de
l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui es beneficiari de l'ús.
5. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament
en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial, en què
s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) En els casos d'inici en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, l'import de la quota es calcularà proporcionalment al nombre de trimestres
naturals que restin per transcórrer l'any, inclòs aquell en què es produeix l'inici de la
recepció dels serveis o la utilització o aprofitament.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals. Correspondrà al
subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'any
transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el cessament en
la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament especial.”
“Article 19.- Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per autorització
per a utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic, sempre que sigui
possible es notificarà personalment a l'obligat tributari.
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s'expedirà un
document de notificació que contindrà els requisits normatius.
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat.
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4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions
electròniques.
5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de l’agent
notificador.
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar el
document a la bústia del domicili de l’interessat.
6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al
Butlletí oficial de l'Estat. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents,
amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les
motiva, òrgan responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer
per ser notificat. En tot cas, la compareixença es produirà en el termini de quinze dies
naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci al BOE. Quan
transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà
produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per
comparèixer.
7. La notificació corresponent a la resta d'actuacions de gestió, recaptació i inspecció
dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les previsions contingudes als
apartats 3, 4, 5 i 6.
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic
Municipals.
9. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en els
termes establerts reglamentàriament.
10. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants
dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances
Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants,
excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributaria.”
“Article 20 - Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de la Junta de
Govern Local.
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2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat
delegada a la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT
resoldre sobre la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats anualment.
4.- Podran ser bonificats amb un 50% aquells subjectes passius que ho sol·licitin,
prèvia valoració favorable del Departament de Benestar Social, i que acreditin el
compliment dels següents requisits en el moment de la presentació de la sol·licitud:
a) Estar empadronat/da a Matadepera
b) Ser, el sol·licitant, major de 65 anys o tenir la condició de pensionista.
c) Que la resta de persones de la unitat de convivència reuneixin alguna de les
següents condicions:
-

-

ser majors de 65 anys i/o pensionistes.
tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de
dependència reconegut per la Llei 39/2006.
ser menors de 18 anys i estar a càrrec de la persona sol·licitant. En aquest
supòsit, la unitat de convivència podrà estar formada també per altres
persones que no reuneixin cap de les condicions anteriors.

d) Que el seu patrimoni es limiti al habitatge habitual.
e) Que el nivell de renda de la unitat de convivència, corresponent al darrer
període impositiu amb termini de presentació vençut, no superin els següents
imports:
Unitat de convivència
1 membre
2 membres

Límit de renda anual (euros)
IPREM X 1,20
IPREM X 2

3 membres o més

IPREM X 2,20

5. Amb caràcter general, la sol·licitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu,
per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada
tingui lloc la meritació del tribut amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici
fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que no hagin
adquirit fermesa al moment de la concessió.
6. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà
desestimada.”
“Article 39.- Situació d'insolvència
(...)
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5. 5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi
delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables, s’adoptarà el
corresponent acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100 EUR i hagi estat infructuós l'embarg de
fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR i hagin estat
infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables a curt
termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris.
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1000 EUR, no han tingut resultat positiu
les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.
(...)”
“Article 40.- Execució forçosa
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 1000 EUR, per
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg
següents:
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia superior a 100 EUR i inferior a 1000 EUR:
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.
(...)”
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS IMPOSTOS
Ordenança fiscal núm. 2.1. reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Article 1.- Fet imposable
Es modifica en la seva totalitat:
“Article 1.- Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
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a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o
rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació,
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una
concessió.
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns
immobles urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als
usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament
i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.”
Article 3.- Responsables i successors
Es dona un nou redactat a la totalitat de l’article:
“Article 3.- Responsables i successors
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.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
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4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets
quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes
previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits.
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte
passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per
manca de presentació de declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i
actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat
digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari. “
Ordenança Fiscal núm. 2.2 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
Es modifiquen els següents articles en la seva totalitat:
“Article 3.- Responsables i Successors.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança General.
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l'impost:
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats
Autònomes i de les Entitats Locals.
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B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des
de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici quan,
encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit anteriorment sota
altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de:
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
- Transformació de societats.
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova
entitat.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de negoci
inferior a 1.000.000 EUR.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només
afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que
tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte
les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de
la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de
desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis
corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les bonificacions i
demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres
impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost
sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del
període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de presentació de
declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la meritació de l’Impost sobre
activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que
correspongui al penúltim any anterior al de la meritació d’aquest impost. Si el dit
període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any natural, l’import net del
volum de negoci s’elevarà a l’any.
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3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les
activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del
Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que
pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el
control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una
societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat,
que es qualificarà com a dependent, en alguna de les situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb
tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular,
es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan
d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o
alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o
de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els
establiments d’ensenyament en tots els seus graus que, mancant d’ànim de lucre,
estiguin en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als seus alumnes llibres o
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que,
per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit
ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular
o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l’establiment.
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F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació
que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara
que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades finalitats, sempre que
l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es
destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de
l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els
requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública.
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre
que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè
paralímpic espanyol.
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B), D), G) i H) de l’apartat 1
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a
que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al
compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

13

5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció
segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota
corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del segon
període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període caducarà una
vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la
lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article.
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins al
80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau
d’afectació dels locals per les dites obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la
quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en
l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en
l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a sol·licitud dels
contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà,
si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
1.- A l'empara del que disposa l'article 88.2a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquells que
iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal,
gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota tributària durant els tres primers anys, a
comptar des de l’inici de l’activitat. Per poder gaudir de la bonificació es requereix
a)Que l’activitat econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota cap altra titulartitat, en
els termes regulats en l’apartat B de l’article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s’inicia una
nova activitat en els següents casos:



Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava
exercint
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Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que
s’estava realitzant
Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització
de l’activitat per la qual ja s’estava tributant.

b) Que s'efectuï la contractació com a mínim d'un empleat i com a màxim de 20,
computant-se com empleats tots els que tinguin contracte laboral amb l'empresa,
independentment de la seva naturalesa i de la tasca que desenvolupin en l'empresa,
sense que en cap cas pugui considerar-se empleat al titular de l'activitat.
Per tal de complir aquest requisit caldrà que la contractació s'efectuï dins els primers
deu dies d'exercici de l'activitat i que es mantingui el mínim de contractació durant els
tres exercicis de gaudir de la bonificació. Això no obstant, si el requisit del número
d'empleats es compleix durant el segon i tercer any d'activitat podrà aplicar-se la
bonificació corresponent, referint-se en tot cas el compliment a la data d'acreditament
de l'impost.
c) La durada de la bonificació es computarà per anys naturals, caldrà fer constar en
l'imprès de declaració d'alta de l'impost i posteriorment formalitzar la corresponent
sol·licitud en el model establert dins el termini d'un mes posterior a la declaració d'alta,
aportant la documentació següent:





Còpia dels contractes laborals.
Còpia de la sol·licitud de llicència d'activitats en el cas d'exercir-se en un local
determinat.
Estatuts de constitució de la societat (en persones jurídiques).
Certificació de l'Agencia Tributària acreditativa de no haver exercit anteriorment
l'activitat.

2. De conformitat amb l’establert a la nota comú primera a la secció segona de les
tarifes de l’impost, els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional
classificada en aquesta secció, satisfaran durant els cinc primers anys el 50 per 100 de
la quota de tarifa corresponent. Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada
transcorreguts cinc anys des de la primera declaració d’alta.
3. Les bonificacions establertes en aquest article abasta exclusivament a la quota
tributària, integrada per la quota de la tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article
8 i modificada si s’escau, pel coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta
ordenança
Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è
d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic
de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a
l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar acompanyades de la
documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període
impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut
haguessin concorregut els requisits legalment exigibles per al seu gaudiment.
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2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar
des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la
seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud ha
d’entendre’s desestimada.
Article 9.- Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en dues 2 categories fiscals. Annex a
aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la
categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
Categoria 1ª: Tot el municipi excepte disseminats
Categoria 2ª: Disseminats.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient més
baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any següent a
aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la
inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è.
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients
següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1ª
2a
Coeficient aplicable
2,8938
2,6208

3ª
---

4ª
---

5ª
---

.....
.....

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés
principal.
Article 10.- Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de
declaracions d'alta per inici d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data
de començament de l'activitat fins el final de l'any natural.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles,
excepte quan, en els casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de
començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit en el qual les quotes es
calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar
l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran
prorratejables per trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest
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cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la
quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués exercit l'activitat.
3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la
quota corresponent als espectacles celebrats i als metres quadrats venuts es merita
quan es celebren els espectacles o es formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 13.- Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el
que disposi la normativa d'aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que
hagin delegat les seves facultats en la Diputació.”
Ordenança Fiscal núm. 2.4 reguladora de l’Impost sobre increment dels terrenys de
naturalesa Urbana
Article 1r.- Fet imposable
S’afegeixen dos apartats:
“(...)
4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats
en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte de
l'impost sobre béns immobles.
5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns
immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques
especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre
Immobiliari.
(...)”

Article 2n. Actes no subjectes
Es modifica l’apartat 6:
“(...)
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
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branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
(...)”
Article 4t.- Successors i responsables
Es proposa un nou redactat:
“Article 4t.- Successors i 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.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
general tributària i a l’Ordenança general.”
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
Nou redactat de l’apartat segon:
“(...)
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la
dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per
a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix,
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional,
realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin
com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els
requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o judicial.
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol
altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la
transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la
totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No obstant,
si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la liquidació
tributària corresponent.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
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Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006,
de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de
modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no
Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
(...)”

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DE TAXES
Com a regla general les quotes de les taxes no s’incrementen degut a l’evolució de
l’Índex de Preus al Consum de l’any 2015. Les següents modificacions obeeixen a
ajustos en els texts de les ordenances o en quotes derivades de las ja existents.
Ordenança Fiscal núm. 3.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Es modifica parcialment l’article sisè que tindrà aquest nou redactat amb modificació
de tarifes, en funció de l’informe emès pel serveis tècnics que consta en l’expedient
Així mateix, s’ha efectuat en el text de l’ordenança les adaptacions necessàries,
derivades de la promulgació de la llei del Parlament de Catalunya 16/2015, de 21 de
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes (imports en euros):
1 Tramitació del procediment de consulta prèvia potestativa amb estudi de
projecte i emissió d'informe tècnic municipal
Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal (LPCAA/LIIA)
2 d'activitats exercides en locals tancats o recintes, o de llur modificació
substancial.
Tramitació del procediment de permís ambiental, o de llur modificació
3
substancial
4 Tramitació del procediment de comprovació prèvia d'activitats amb
incidència ambientals (LPCAA) o de llur modificació substancial
Tramitació del procediment de llicència d'obertura d'establiments (LEPAR) o
5 de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives en locals o recintes.
"Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
previstes al Decret 112/2010 de 21 d'agost pel qual s'aprova el reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives:
6.1: Obertura d'establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives,
o la seva organització.
6

6.2: Modificació no substancial dels establiments amb llicència, o de les
activitats recreatives i espectacles sense requeriments addicionals.
(art. 128 Reglament).
6.3: Organització d'actuacions en directe en establiments recollits a l'annex
I del Reglament

303
1.432,8

983,59
758,5
1.416,36

758,5
295,08

151,5
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6.4: Procediment de comprovació d'altres activitats regulades per la
normativa d'espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de
comunicació o de declaració responsable. Activitats complementàries.

151,5

7 Tramitació del procediment de llicència provisional d'establiment obert al
públic i d'establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics
i activitats recreatives (art. 31.3 Llei i 122 reglament)

1.416,36

Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
8 declaració responsable d'activitats econòmiques de baix risc o innòcues per
l'exercici de l'activitat , i llurs modificacions

657,50

9

358,20

Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.

10 Tramitació del procediment de revisió de llicència d'obertura d'establiments
per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.
Procediments de control inicials de l'obertura d'establiments sotmesos a
11 llicència municipal (recreativa o ambiental), quan el control el duen a terme
tècnics municipals.
Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència
12 (ambiental municipal o llicència recreativa) quan el control el duen a terme
una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA).
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
13
(recreativa o ambiental), quan el control el duen a terme tècnics municipals.
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència
14 (recreativa o ambiental) quan el control el duen a terme Entitat
Col·laboradora Administració (ECA).
Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
15
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament)

354,10
194,75

432,79
-

305,42

Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no substancials
16 amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental.

429,84

Procediment de comprovació de modificacions no substancials d’activitats
17 sotmeses al règim de comunicació ambiental amb efectes sobre les
persones o el medi ambient.

295,07

Procediment de llicència/comunicació municipal d'establiments no
permanents desmuntable, regulada per la normativa d'espectacles i
18
activitats recreatives, excepte quan es realitzin en domini públic que seran
exemptes de pagament.

Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de
19
6 de juliol), excepte quan es realitzin en domini públic que seran exemptes
de pagament.
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Procediment de comunicació prèvia municipal per als espectacles públics i
les activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009,
de 6 de juliol), excepte quan es realitzin en domini públic que seran
exemptes de pagament.

21 Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats

1.416,36 € x reducció
(durada):
< 15 dies
reducció 90%
< 1 mes
reducció 80%
< 6 mes
reducció 70%
< 1 any
reducció 50%
1.416,36 € x reducció
(aforament):
< 1000 pers
reducció 90%
< 5000 pers
reducció 80%
758,5 € x reducció
(aforament):
< 1000 pers
reducció 90%
< 5000 pers
reducció 80%
1.416,36
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específiques regulades per normativa sectorial distinta de l’esmentada en
els apartats anteriors.

22 Tramitació del procediment de comprovació de comunicació de l’obertura o
posada en funcionament establiments o activitats regulades per normativa
sectorial distinta de l’esmentada en els apartats anteriors.
23 Informe preventiu en matèria d’incendis, emès per tècnics municipals.
Acte de comprovació prèvia, en matèria d’incendis, efectuat per tècnics
24
municipals (Annex V i annex II, ord municipals).
Acte de comprovació, en matèria d’incendis, efectuat per entitat
25
col·laboradora administració.
Tramitació del procediment de la comunicació de la clausura d’activitats
26
amb incidència ambiental.

758,5

27 Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents
desmuntables tipus atraccions de fires.
Tramitació del procediment de control inicial d'establiments no permanents
28 desmuntables tipus circ, exclosos els establiments que contracten
directament el control inicial a EAC, i així ho acreditin.
Tramitació del procediment de comprovació d'activitats d'habitatges d'ús
29
turístic.
30 Tramitació del canvi de titular de les activitats.
Tramitació de l'informe previ de bombers per activitats incloses a l'annex 1
31
L3/2010

45

250
250
252,5

245
280,43
51,02
51,02

“
Ordenança Fiscal núm. 3.10 reguladora de la taxa per la prestació del servei de
cementiris.
Es proposa un nou redactat de la totalitat de l’ordenança per adequar-la al Reglament
regulador del servei del cementiri municipal de Matadepera aprovat mitjançant acord
de Ple de data 30.03.2015 (BOPB 09.07.2015):
“Ordenança Fiscal núm. 3.10
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS

Article 1.- Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per
l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per serveis de cementiris locals, que es
regirà per aquesta Ordenança Fiscal
Article 2.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri
municipal especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
Article 3.- Subjecte Passiu

21

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de
cementiris que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a
Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de la taxa posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 4.- Responsables i successors.
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.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5.- Beneficis fiscals
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Epígraf 1. Col·locació de làpides o lloses

EUR

Nínxol

16,12

Panteó

32,44

Epígraf 2. Inscripció dret funeraris i expedició de títols
Expedició i duplicats

16,12

Epígraf 3. Transmissió dels drets funeraris
A favor del cònjuge, parelles de fet i parents de primer grau de consanguinitat
A favor i parents per consanguinitat i afinitat de segon grau i persones amb
llaços afectius

16,12
16,12

Epígraf 4. Concessió de drets funeraris
4.1. Durada de 50 anys
Nínxol Primera fila

2.689,99

Nínxol Segona fila

2.176,74

Nínxol Tercera fila

2.176,74

Nínxol Quarta fila

1.967,94
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Mausoleu o Hipogeu amb capacitat de 3 difunts

10.503,09

Mausoleu o Hipogeu amb capacitat de 6 difunts

19.390,30

Columbaris

452,60

4.2 Durada de 25 anys
Nínxol Primera fila

1.345,00

Nínxol Segona fila

1.088,37

Nínxol Tercera fila

1.088,37

Nínxol Quarta fila

983,97

Mausoleu o Hipogeu amb capacitat de 3 difunts

5.251,55

Mausoleu o Hipogeu amb capacitat de 6 difunts

9.615,15

Columbaris

248,93

4.3 Durada de 5 anys
Nínxol Quarta fila

197,35

Nínxol Tercera fila

81,60

Columbaris

53,00

Epígraf 5. Expedició d’autoritzacions d'inhumació o exhumació
Nínxol
Mausoleu o Hipogeu

85,78
127,75

Columbari

23,86

Epígraf 6. Altres serveis funeraris
Placa identificativa columbaris

25,40

Epígraf 7. Neteja, manteniment i conservació
Nínxol

40,00

Tomba

60,00

Mausoleu o Hipogeu

90,00

Columbari

20,00

Article 7.- Acreditament i període impositiu
1. En els supòsits contemplats en els epígrafs primer a sisè, relatiu a actuacions
singulars dels serveis municipals, la taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del
servei, encara que s’exigirà el dipòsit previ quan es formuli la sol·licitud d’aquest
servei.
2. En el supòsit contemplat en l’epígraf setè, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de
cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
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Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa, i s’ingressarà el seu import.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal responsable presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
2. Tractant-se de la taxa de venciment periòdic, per conservació, manteniment i en
l’epígraf sisè, el pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï
l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el
pagament, l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora.
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l’obligació
de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu calendari fiscal.
Article 9.- Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits
de serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta
l’autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la autoliquidació resultés
incorrecta, la determinació del deute es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits de taxa per conservació i neteja que té caràcter periòdic, es notificarà
personalment al sol·licitant l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis
successius es notificarà col·lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró.
3. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Article 10.- 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.
Article 11.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
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.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió celebrada el ...... i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”
Ordenança Fiscal núm. 3.11 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'us públic
amb taules, cadires, quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions i industries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfic.
Es dona un nou redacta a l’article 9:
“Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. Com a regla general, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2. Quan es presenta la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels aprofitatments especials
es presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa amb el
comprovant de pagament.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la
declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. En els casos previstos en l’article 8.2 de la present ordenança, quan es sol·licita la
autorització, la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. Les liquidacions successives es
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practicaran per l’Ajuntament i l’ingrès es realitzarà, preferiblement, mitjançant domiciliació
bancària.”
Ordenança Fiscal núm. 3.16 reguladora per la taxa per la prestació dels serveis
d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Es modifica la estructura tarifaria dels cursos organitzats pel Departament de Cultura.
Així doncs, l’article 6.b) tindrà el següent redactat:
Activitat
Taller d'art per a nens
Taller d'art per a nens (família
nombrosa o monparental)

1 dia/setmana Matrícula
30,37
42,58
24,30

42,58

Ordenança fiscal núm. 3.19 reguladora de la taxa per la prestació de serveis relatius a
l’ús de les instal·lacions esportives del camp de golf municipal de Matadepera.
Es proposa modificar la quota de l’Escola de Golf, introduint una tarifa per a famílies
nombroses i monoparentals.
L’article 5 queda relatiu a les quotes modificat en el següent sentit:
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les següents tarifes:
ABONAMENTS

Tarifa mensual

Tarifa semestral

Abonament Individual (Tots dies)

92,92 €

473,69 €

Abonament Junior <18 anys

58,07 €

296,18 €

Abonament entre setmana

69,69 €

355,52 €

45 €

-

Abonament Familiar*

185,84 €

947,88 €

Abonament Família nombrosa i/o monoparental

139,38 €

710,83 €

Abonament Col·lectius** (Tarifa per persona)

81,30 €

414,60 €

Abonament moderat (4 sortides incloses) *dos màxim en c/s

GREEN FEES (SORTIDES)
Green Fee Feiners
Green Fee Caps de Setmana i Festius
Green Fee Feiners Sèniors
Green Fee camp de pràctiques

Tarifa diària ordinària Tarifa diària col·lectius **
20 €
15 €
25 €
20 €
15 €
12 €
3€
3€

Green Fee junior feiner

15 €

Green Fee junior festiu

20 €

Green Fee professor adult feiner

8€

Green Fee professor adult festiu

17 €

Green Fee professor junior feiner

5€
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10 €

Green Fee professor junior festiu
LLOGUERS

Tarifa diària
2€

Carro manual
Carros elèctric

5€

Moto

10 €

Joc pals

12 €

Tovallola

1€
1€

Lloguer cubell boles camp de pràctiques

20,5 € /hora

Lloguer sales

Tarifa mensual
Guixetes bossa pals

3€

Espais per carros

5€

Espai per motos

6€

TORNEIGS
Abonats
No abonats
Menors 18 anys

Tarifa per persona
17 €
25 €
12 €

CLASSES ADULTS
Individual
Grups (2 a 4 persones)
Col·lectius (4 a 6 persones)

Tarifa per hora
35 €
45 €
55 €

CLASSES INFANTIL
Individual
Grups (2 a 4 persones)
Col·lectius (4 a 6 persones)

Tarifa per hora
25 €
35 €
45 €

ESCOLA DE GOLF
Curs trimestral Infantil (12 hores entre
setmana) *Mínim 5 alumnes
Curs trimestral Infantil (18 hores caps
de setmana) *Mínim 5 alumnes
Curs trimestral adults (10 hores entre
setmana) *Mínim 2 alumnes

Tarifa per trimestre

Tarifa curs (3 trim.)

96 €

244,80 €

144 €

367,20 €

Tarifa F.N. i/o
Monoparental
72 € (1 trimestre) /
183,60 € (3 trimestres)
108 € (1 trimestre) /
275,40 € (3 trimestres)

175€

Curs handicap
Tarifa curs 199 €
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
Preu individual *Mínim 10 nens/es
TALLER DE GOLF *Activitat puntual
10 a 20 pax

Tarifa per trimestre
25€
Tarifa
8€
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7€
6€

21 a 30 pax
Més de 31 pax
LLOGUER
DEL
CAMPIONATS
Tarifa feiner
Tarifa festiu

CAMP

LLOGUER
DEL
ESDEVENIMENTS
Tarifa diària feiner
Tarifa diària festiu

CAMP

PER
Tarifa hora
100€
150€
PER
Tarifa diària
1.818 €
2.700 €

MATERIAL
Guant sintètic
Guant de pell
Caixa de boles senzilles (La caixa de 12 boles)
Caixa de boles mitjanes (La caixa de 12 boles)
Caixa de boles superior (La caixa de 12 boles)
Tees (paquet gran de fusta 80 unitats)

13 €
18 €
22 €
36 €
51 €
4€

Tees (paquet petit de fusta 25 unitats)
3€
Tees (paquet de plàstic)
Paraigua
Sabata mitjana
Sabata senzilla
Bossa de trípode senzilla
Bossa de carro
Pal Wedge senzill
Pal Wedge mitjà
Pal Putt
Polo corporatiu
Jersei corporatiu

5€
25 €
121 €
80 €
80 €
151 €
50 €
131 €
111 €
40 €
60 €

*Unitat constituïda per un mínim de 2 membres, per 1 adult com a mínim i 2 com a
màxim (pare, mare. avi, àvia, tutor o tutora) i pels germans menors de 18 anys.
**Es consideraran com a col·lectius aquelles entitats, clubs, associacions o qualsevol
grup de persones que acreditin un vincle comú i superin el número de 10 persones en
el moment d’accedir a la instal·lació. Així mateix s’aplicarà aquesta tarifa a qualsevol
usuari que aboni la quota corresponent a més de 10 green fees de forma anticipada.
En aplicació de l’article 58.6 del Conveni/Acord de les condicions laborals del personal
de l’Ajuntament de Matadepera, l’ajuntament es reserva el dret de cedir gratuïtament
les instal·lacions al personal al seu servei i als càrrecs electes”
ORDENANCES REGULADORS DELS PREUS PÚBLICS
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4.1 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les
instal·lacions esportives i culturals municipals.
L’article 4 sofreix modificacions en alguns dels seus apartats per tal de una major
precisió tècnica en el seu redactat sense afectar als imports de les quanties.
Article 4. Quantia.
L’apartat 3.3 es modifica en el següent sentit:
“(...)
3.3 Activitats dirigides
MODALITAT
2 Hores/setmana
3 Hores/setmana
5 Hores/setmana

Quantia mensual
23,12 €
32,81 €
63,15 €

Si el període d’inici o finalització de l’activitat no coincideix amb el mes natural, les
quotes seran prorratejables per dies naturals.
Per inscriure’s a les activitats dirigides que es desenvolupin a les IEM és obligatori
tenir la condició d’abonat a les mateixes, a excepció de l’activitat anomenada “cursos
de natació.
(...)”
El primer paràgraf de l’apartat 4 queda redactat amb el següent tenor literal:
“(...)
4. Podran gaudir de les quanties familiars regulades en l’apartat anterior un màxim de
dos adults de la unitat familiar i els menors de 18 anys, acreditant-lo amb la
presentació del Llibre de família o Certificat de convivència de la unitat familiar.
L’import de la quota anual serà para cada membre de la unitat familiar.
(...)”
L’apartat 3.10 del present article tindrà aquest nou redactat:
3.10 Espectacles i concerts organitzats pel Departament de Cultura
Concepte
Entrades espectacle musical
Entrades espectacle teatral
Entrades espectacles familiars ( dirigit a nens i nenes de 1 a 12 anys que
tindran la entrada gratuïta)
Entrades “Concerts del Pòdium Internacional” (abonament 4 entrades)

Quantia
5€
5€
5€
15 €

Article 6. Règim de declaració i ingrés
Es modifica l’apartat 1:
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“1. El pagament de les tarifes 3.1, 3.2 i 3.3 de l’article 4.3 de la present ordenança
s’exigirà en règim d’autoliquidació en el moment de formalitzar l’alta. Les successives
liquidacions es realitzarà de forma general mitjançant domiciliació bancària al compte
corrent assenyalat pel obligat al pagament durant els dies 1 a 5 de l’inici de la
prestació del servei o realització de l’activitat. Es podrà realitzar l’ingrés en efectiu en el
compte corrent operatiu de la Tresoreria municipal designat al efecte en el moment de
formalitzar la inscripció.(...)”
Article 7. Normes de gestió
Es modifica l’apartat 1:
“1. Els obligats al pagament en concepte d’abonament a les IEM en les diferents
modalitats i Piscina Municipal podran formalitzar la baixa del servei o activitat
mitjançant la preceptiva comunicació a l’Oficina d’Atenció Ciutdadana de l’Ajuntament
de Matadepera en el termini de 15 dies hàbils anteriors a l’inici del període impositiu
corresponent. La manca de la comunicació esmentada produirà el meritació del
corresponent preu públic. En el cas de les activitats dirigides es podrà formalitzar la
baixa en el termini de 5 dies hàbils anteriors a l’inici del període impositiu. (...)”
Article 8. Exempcions i bonificacions.
Es modifica l’apartat 1:
“1 Estaran exempts del pagament del preu públic en la modalitat de abonaments les
IEM i a la Piscina Municipal (tarifes 3.1 i 3.2 de l’article 4.3) els menors de 4 anys, el
personal al servei de l’Ajuntament de Matadepera, els membres de la Junta Directiva i
el cos tècnic de les entitats esportives, els membres de la corporació municipal, els
membres de l’Associació de Defensa Forestal de Matadepera i els membres de
l’Associació de Bombers Voluntaris de Matadepera.(...)”
S’afegeix l’apartat 5:
5. Els obligats al pagament, en funció de la seva capacitat econòmica i amb un grau de
disminució igual o superior al 65%, tindran una reducció de la quota del 50% en les
tarifes 3.1 i 3.2, aplicant mateixos criteris econòmics contemplats a l´article 20.4 de
l´Ordenança General.
Ordenança núm. 4.2 reguladora del preu públic per a la inserció de publicitat en el
programa de festa major.
Es modifica la denominació de les tarifes sense afectar a les quanties. Es proposa els
següent redactat de l’article 4.3:
“(...)
. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:


SECCIÓ SALUTACIÓ
1 pàgina (18x20 cm)

Dreta

680,90.- €
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1 pàgina (18x20 cm)




Esquerra

599,19.- €

SECCIÓ COL.LABORACIONS
1 pàgina (18x20 cm)
1/2 pàgina (18x10 cm)
1/4 pàgina (9x10 cm)-(18x5 cm)
1/8 pàgina (9x5 cm)

326,83.- €
245,13.- €
193,80.- €
129,90.- €

SECCIÓ PROGRAMA D'ACTES
1 pàgina (18x20 cm)
1/2 pàgina (18x10 cm)
1/4 pàgina (9x10 cm)-(18x5 cm)
1/8 pàgina (9x5 cm)

381,31.- €
272,36.- €
217,89.- €
141,42.- €

ANUNCIS ESPECIALS
Contraportada
1.530.- €
Interior portada
918.- €
Interior contraportada
918.- €
Pagina color(banda esq. Salutació Alcaldessa)
918.- €
Pàgina color(banda dret Salutació Comissió)
918.- €
Programa de mà (2) (9,5x9,5 mm)
381,31€
Programa de butxaca
733,28 €
Indicador de punt
1 cara
762,61.- €
2 cares
1.089,44.- €
Llevat que expressament s’indiqui el contrari, les tarifes del preus públics no
comprenen l’Impost sobre el valor afegit (IVA), que es farà repercutir d’acord amb la
normativa que el regula. (...)
Ordenança núm. 4.3 reguladora del del preu públic per a la inserció de publicitat en la
gaseta
Es modifica l’article 5, introduint una nova bonificació per la inserció d’anuncis:
Article 5. Bonificacions
1. Es bonificarà en un 10% del preu públic si l’anunciant es troba exempt de l’impost
d’activitats econòmiques. L’anunciant haurà d’adjuntar amb la sol·licitud de bonificació
el document de de l’Agència Tributària que acrediti l’exempció de l’IAE.
2. Es bonificarà en un 5% del preu públic si es publiquen 2 ó 3 anuncis durant un any
natural del mateix comerciant, sempre i quan s’acordi la publicació dels quatre anuncis
per a tot l’any a priori amb el comerciant.
3. Es bonificarà en un 10% del preu públic si es publiquen 4 anuncis o més durant un
any natural del mateix comerciant, sempre i quan s’acordi la publicació dels quatre
anuncis per a tot l’any a priori amb el comerciant.
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4. Es bonificarà en un 20% del preu públic si es publiquen 6 anuncis o més durant
l’any natural del mateix comerciant sempre i quan no siguin del model A, sempre i
quan s’acordi la publicació dels quatre anuncis per a tot l’any a priori amb el
comerciant.

Ordenança núm. 4.5 reguladora del preu públic per la prestació del servei de
teleassistència
Es modifiquen els articles 3, 4, 5 i 8:
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que
constitueix l'objecte del Servei local de Teleassistència.
Article 4. Indicadors de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial
del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió
del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de
determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració
competent fixarà un indicador de referència.
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial
publicada al BOE de 17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència
de l’Audiència Nacional de data 25 de febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se
tècnicament adequats després de 2 anys d’implementació d’aquest Model de
copagament.
Per a l’exercici 2016, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents, segons
el tipus d’usuari:
Usuari/ària tipus A: 16,33€ Usuària titular del servei. La persona reuneix els requisits
necessaris per a ser usuària del servei local de teleassistència. En el seu domicili
s’instal·la un terminal i se li lliura un polsador.
Usuari/ària tipus B: 7,15€ Usuària sense unitat de control remot addicional. La
persona conviu amb el/la titular i alhora reuneix requisits per ser-ne usuària. Aquesta
disposarà d’un polsador addicional.
Usuari/ària tipus C: 2,18€ Usuària sense unitat de control remot addicional. La
persona conviu amb el/la titular del servei i necessita les prestacions i atencions que el
servei proporciona, però no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder sol·licitar
per ella mateixa aquesta atenció i, per tant, no pot fer ús del polsador.
En un mateix domicili existirà sempre una persona titular del servei (tipus A) i només
un; i tantes persones usuàries tipus B o C com calgui.
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En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de
l’indicador de referència, calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5. Renda, capacitat econòmica i quota màxima
1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la
seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb
reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons
els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de
29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del
capital, així com qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF,
afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de
les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
3. Els Ens Locals prestadors del servei sol·licitaran a la persona usuària l’autorització
per a la consulta de les dades personals relatives a la seva capacitat econòmica
davant l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, Seguretat Social i altres entitats
de Previsió Social i altres fonts d’informació públiques.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports
facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades
d’aquestes fonts d’informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que
aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis
socials rebuts, d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent
manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per
trams de renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de
renda.
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada
l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de
copagament.
- L’IRSC està fixat pel 2015 en 7.967,73 EUR anuals o 569,12 EUR mensuals, als
efectes de la present ordenança.

de 0 a 1 IRSC
de 1 a 2 IRSC
de 2 a 3 IRSC
de 3 a 4 IRSC
de 4 a 5 IRSC

de
de
de
de
de

Capacitat Econòmica
desglossament per trams (euro mes)
0,00 €
569,13 €
1.138,25 €
1.707,37 €
2.276,49 €

a
a
a
a
a

569,12 €
1.138,24 €
1.707,36 €
2.276,48 €
2.845,60 €
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més de 5 IRSC

més de

2.845,61 €

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei de Teleassistència es pagarà trimestralment, durant els
trenta primers dies del mes natural següent al període de l’inici del servei.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació
bancària, que sol·licitarà l’interessat a les oficines municipals.
2. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que
comporta el deure de pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Segon.- Acordar provisionalment la imposició dels tributs propis de l’Ajuntament de
Matadepera anomenats taxa pel procediment de comunicació prèvia municipal per als
espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari i taxa per la
tramitació de l'informe previ de bombers per activitats incloses a l'annex 1
L3/2010.L’ordenació dels tributs esmentats es farà mitjançant l’aprovació provisional
de les tarifes 28 i 29 de l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 3.3 reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Tercer.- Establir que para l’exercici 2016 el calendari fiscal dels deutes de venciment
periòdic i notificació col·lectiva sigui el següent:
Tribut
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS
TAXA PER CLAVEGUERAM
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS
ALTRES TRIBUTS AMB PADRÒ

Data Inici Vol. Data Fi Vol
03/06/2016
04/08/2016
03/10/2016
02/12/2016
02/09/2016
03/11/2016
05/02/2016
05/04/2016
02/09/2016
03/11/2016
01/04/2016
02/06/2016
01/04/2016
02/06/2016
01/04/2016
02/06/2016
01/04/2016
02/06/2016
01/04/2016
02/06/2016

Les modalitats, llocs, dies i hores d’ingrés del les quotes dels tributs anteriors es
recullin en la guia del contribuent sobre els impostos que gestiona l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT) per delegació de l’ajuntament.
Es formula advertència de que transcorregut el termini d’ingrés , els deutes seran
exigits per la via de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs del
període executiu , els interessos de demora i, en el seu cas les costes que es
produeixin.
Quart.- Exposar al públic els acords precedents, així com els texts de les ordenances
modificades i aprovades, per un període de 30 dies hàbils , comptats a partir del
següent al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província
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de Barcelona (BOPB). En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Cinquè.- Disposar que en el cas que no es formuli cap reclamació en el termini
establert, els presents acords es consideraran definitius, i es procedirà a la publicació
en el BOPB del text modificat de les ordenances aprovades, que entraran en vigor el
dia 1 de gener de l'any 2015 i regiran mentre no se n'aprovi la modificació o derogació
expressa.
Defensa :
El regidor d’Economia i Finances, senyor Albert Garcia i Font, explica la proposta de
la següent manera : “Gràcies alcaldessa. Les ordenances són l’eina que ens
permeten fixar la política fiscal d’aquest Ajuntament, i són importants en el sentit de
que ens marcaran la xifra d’ingressos de cara al pressupost 2016.
Abans d’entrar en matèria deixi’m comentar que aquest equip de govern valora la feina
feta en aquesta matèria d’una manera molt positiva dels dos últims governs de
Convergència i Unió en els darrers vuit anys en els que s’han centrat esforços
bàsicament en la contenció de la despesa, amb l’optimització dels recursos, en
definitiva en millorar l’eficiència i la gestió, a la vegada que s’ha treballat per reduir la
pressió fiscal al ciutadà fins als nivells que avui en dia estem situats, que nosaltres
creiem que són adients, que són òptims i que corresponen a les exigències d’un
municipi com Matadepera.
Entrant en la matèria que ens ocupa l’IBI que com vostès saben és l’impost que major
impacte té en els ingressos d’aquest Ajuntament, representa el 40% aproximadament
del pressupost total, aquest any ha tingut el tipus de gravamen del 0,50% amb un
recàrrec addicional del 0,06% que l’Ajuntament ha estat obligat de cobrar durant els
exercicis 2013, 2014 i 2015, per una llei que va aprovar el govern de l’Estat i que
gravava a la meitat dels immobles amb major valor cadastral.
Aquesta Llei desapareix, per tant es una bona notícia, i l’aposta d’aquest Equip de
Govern és la de no tocar l’IBI i la de congelar amb aquest 0,50% el tipus impositiu.
Fet que com els comentava, significarà també que la meitat de les famílies del nostre
poble tinguin una rebaixa efectiva en el rebut de l’any vinent.
Sobre l’impost de l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que grava
les plusvàlues que tenen els terrenys en el moment en que són subjecte d’una
operació de compra-venda en relació al valor que tenien en el moment d’adquisició,
considerem que els coeficients aplicats juntament amb el tipus de gravamen que és
del 24% són correctes i no presentem cap modificació, recordem que venim del 2011
que el tipus de gravamen estava al 29%, doncs, per tant ja s’ha fet un esforç en
aquest sentit.
Pel que fa a l’impost de vehicles, és un impost singular en el sentit que l’Ajuntament
estem cenyits a una tabla de tarifes que ens ve imposada i que des de l’any 88 no es
modifica amb lo qual estem obligats, com la majoria dels ajuntaments, a situar-nos al
topall màxim. Es mantenen les bonificacions en els vehicles antics de mes de 25
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anys, i les bonificacions en aquells vehicles que pel tipus de motor tenen un menor
impacte en el medi ambient.
Sobre l’ICIO, impost de construcció, instal·lació i obres, com a novetat, enguany el
col·legi oficial d’arquitectes presenta una novetat que entrarà en vigor l’any 2016, que
passa del preu del mòdul bàsic, 4,87 al 4,86 euros/m2. Aquesta modificació no té un
efecte directe amb el municipi de Matadepera, ja que des de fa anys nosaltres hem
fixat el preu del mòdul bàsic per sota del que es la recomanació que el col·legi oficial
d’arquitectes preveu, en aquest cas és el 4,39 euros/m2., i el tipus de gravamen que el
mantindríem, és del 3,4%. Recordem que el màxim legal és del 4%.
En aquest apartat m’agradaria comentar que un any enrere, el 2014, ja s’havia
experimentat, ja es notava que l’activitat de construcció al poble havia tingut cert
increment, en aquest sentit i amb una visió optimista dels ingressos d’aquest impost,
es va fer una previsió d’ingressos de l’ICIO per aquest 2015 de 200.000 euros, i com a
noticia positiva, que aquest mes de setembre ja hem superat aquests 200.000 euros.
Per últim, l’impost d’activitats econòmiques que com saben grava les empreses
instal·lades en el nostre municipi que facturen més d’un milió d’euros, el coeficient
d’aplicació màxim és del 3,8%, nosaltres el tenim considerablement per sota, creiem
que l’opció més correcta és la de mantenir-lo com està que és, en la primera categoria
un 2,89% i en la segona, un 2,62%. Això pel que fa als impostos.
Pel que fa a les taxes i preus públics tancarem l’any amb una xifra lleugerament
negativa de l’IPC, per tant la proposta d’aquest equip de govern és l’incrementar el
preu dels preus públics i las taxes en un 0%.
Comentar també que s’ha fet l’adequació del redactat del reglament que regula el
servei municipal del cementeri amb lo qual a partir d’ara podrem començar a cobrar
aquelles taxes que ja estan aprovades, i la resta de modificacions que s’han fet,
simplement responen a una qüestió de redactat seguint les recomanacions que
organismes com la Diputació de Barcelona ens ha fet.”
Intervencions :
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez es mostra d’acord
gairebé amb la totalitat de les propostes de modificació de les ordenances i en
l’adequació del calendari fiscal. Tampoc té res a dir pel que fa a les ordenances
reguladores dels impostos de l’IBI i IAE, aquest últim, un impost del que es tindrà una
merma d’un diferencial que es deixarà de cobrar per una llei de l’actual govern del PP
que afectava al 23% dels habitatges, i que suposaria aproximadament 180.000 euros.
No obstant això, diu que tot i no tenint dades exactes de l’adequació de les vivendes i
del que hi havia de desfasat al municipi, creu que es podrà pal·liar aquest diferencial.
De les ordenances fiscals reguladores de les taxes, destaca positivament la que regula
la taxa per la prestació de serveis del cementiri, la del preu públic per la prestació de
serveis en les instal·lacions esportives, i sobre tot les culturals, referents especialment
per espectables i concerts, que es fa un esforç de rebaixa i que vindria a potenciar
l’assistència.
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Assenyala que pel que fa al preu que regula la prestació del servei de teleassistència,
s’hauria de fer un esforç per ampliar la gratuïtat a persones de renda baixa i no nomes
a aquelles les rendes de les quals no superi d’una vegada l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya, fixada en 569,12 euros/anuals. En aquest sentit diu que
una vegada i mitja de l’indicador, cobriria un sector mes ampli de persones.
Per finalitzar, recorda que el seu grup és bel·ligerant per tot allò que fa referència al
camp municipal de golf. No accepten una ordenança que reguli els preus del seu ús,
quan el que caldria fer, és un anàlisis amb profunditat i sense por, sobre la
conveniència o no de mantenir un equipament deficitari i lluny de satisfer les
necessitats de la major part de la població.
Únicament per aquesta raó, diu que el seu grup votarà desfavorablement la proposta
de les ordenances fiscals.
A continuació el regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font diu que en un
conjunt de termes generals en el sistema fiscal que es regula des del govern central,
encara que no és el que el seu grup voldria, no té cap sentit fer una oposició frontal en
allò que no es podrà canviar perquè la seva tasca és fer una política municipal, no
estatal.
Entén les modificacions de les ordenances fiscals per l’exercici 2016 com una
actualització per l’adaptació al règim fiscal que ve donat per altres administracions i
que s’obliga a complir. No obstant això, veu positivament apartats com cultura, però
també negativament altres com el golf.
Manifesta que el seu vot serà d’abstenció perquè en general no transforma en un
canvi negatiu del dia a dia.
La regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma. Boix i Solanes diu que manté la
mateixa postura davant les ordenances perquè creu que es podien baixar una mica
mes l’IBI i les plusvàlues adaptar-les a les necessitats del moment. Continuarà amb la
mateixa línia amb el vot en contra, tot i que reconeix que l’equip de govern està fent
un gran esforç per mantenir les taxes.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per nou vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); tres vots en contra : grup polític ERC
(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva) i grup polític PP (M. Rosa Boix
Solanes), i una abstenció : grup polític CUP (Joan Pizà Font).

3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NUM. 10 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE MATADEPERA CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2015.
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Dictamen: El regidor d’hisenda emet la providència d’incoació d’expedient de la
modificació pressupostària número 10 per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits.
L’article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els articles 35 i ss. del RD
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la
Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos i la base 9 de les Bases d’Execució del vigent Pressupost, regulen les
modificacions de crèdits.
L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que en el cas que la liquidació pressupostària se situï
en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes, i
Corporacions Locals, a reduir l'endeutament net. El superàvit en termes de capacitat
de finançament (SEC95) després d’ajustos es situa en 90.818,46€, quantitat que es
objecte d’un crèdit extraordinari en el capítol 9 de despeses Passius financers.
Han emès informe els tècnics de les corresponents àrees.
L’òrgan competent per a l’aprovació de la present modificació pressupostària és el Ple
de la Corporació d’acord amb l’art. 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 21.1.f) L7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe (número 37 i 38/2015).
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa que s'adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l'expedient núm. 10 de modificació de crèdits del Pressupost de
l'Ajuntament de Matadepera de l'any 2015 per un import total 123.568,49€:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Aplicació

Descripció

10 172 62304

Maquinària per les nevades

10.242,65

06 011 91308

Amortització extraordinària Llei orgànica
2/2012

90.818,46

07 920 35200

Interessos de demora
TOTAL

Import

1.553,00
102.614,11

SUPLEMENTS DE CRÈDITS
Aplicació

05 340 62220

Descripció
Fase II z.esportiva Mas sot: const.edifici us
bar-seu

Import

20.954,38
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TOTAL

20.954,38

Total Crèdits extraordinaris i suplements

123.568,49

FINANÇAMENT
BAIXES DE DESPESES NO COMPROMESES
Aplicació
10 172 21005

Descripció

Import

Treballs forestals d’autoprotecció

10.242,65

Horts urbans
06 932 22708

Serveis de recaptació a favor de l’entitat

22.507,38

TOTAL

32.750,03

FINANÇAMENT
ROMENT DE TRESORERIA
Concepte
87000

Denominació

Import

Romanent de tresoreria per despeses generals

90.818,46

TOTAL

90.818,46

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST DESPESES

90.818,46

TOTAL INCREMENT PRESSUPOST INGRESSOS

90.818,46

Segon.- Modificar l’Annex d’Inversions del Pressupost General incorporant els
següents projectes de inversió:
CODI

DENOMINACIÓ

IDENTIFICACIÓ

2015/M/1

Maquinària

ANY INICI IMPORT
FINALITZA
CIÓ
ANUALITAT

2015

10.242,65

FINANÇAMENT

Fase II z.esportiva 2015

20.954,38

ÓRGAN

CREDITS

ENCARREGAT GESTIÓ

10.242,65 Corrent

En si mateixos Regidoria
excepte 8ª.2
d)
Medi ambient
Bases
D´Execució

10.242,65 total

Pressupost

20.954,38 Corrent

En si mateixos Regidoria de
excepte 8ª.2
d)
Esports
Bases
D´Execució

20.954,38 total

Pressupost

per les nevades

2013/E/2

VINCULACIÓ

Mas Sot
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Cinquè.- Exposar al públic aquests acords en els termes establerts en l’article 169 del
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- El present acord s’entendrà elevat a definitiu si en les termes d’exposició pública
no es presenta cap reclamació contra el mateix.

Defensa :
El regidor d’Economia i Finances, senyor Albert Garcia i Font diu : “Aquesta
modificació de crèdit té com objectiu dotar de noves partides : per una banda
maquinària per les nevades per un valor de 10.242,65 euros, una amortització
extraordinària del deute per valor de 90.818,46 euros i uns interessos de demora de
1.533 euros que corresponen a un contenciós que hem perdut amb els veïns que
regentaven el restaurant Cavall Bernat que van malmetre una xarxa de clavegueram.
Per últim una partida de 20.954,38 euros per la construcció de l’edifici del bar i
aixopluc de la zona esportiva del Mas Sot.
Aquestes partides es financen de la següent manera : A través d’una baixa de
despesa per una banda dels treballs forestals d’autoprotecció, els 10.242,65 euros
que es necessiten per la maquinària per les nevades, i 22.507,38 euros que provenen
del serveis que ens ofereix la Diputació, segons el que nosaltres paguem per tal que la
Diputació faci la recaptació dels tributs, i enguany per una situació positiva d’excedent
de tresoreria i que no s’ha hagut de pagar la quantitat, i els 90818,46 euros de
l’amortització extraordinària de deute provenen del romanent de tresoreria fruit del
superàvit d’enguany que com la Llei ens marca estem obligat a amortitzar deute.”
El regidor d’esports, senyor Quico Sala i Soriano, explica que pel que fa al bar i
l’aixopluc del camp de futbol està a punt de finalitzar, el dia 13 de novembre es farà la
recepció de l’obra. L’obra té una sèrie de partides calculades per un tipus de material
concret i durant el transcórrer de l’obra s’ha observat que certs equipaments o parts de
l’obra s’ha decidit canviar el material per un de mes bona qualitat, per exemple la
rampa d’accés a l’equipament que estava calculada per unes característiques
tècniques bàsiques, però per no haver-ho de rectificar posteriorment, s’ha modificat
sobre la marxa. De la mateixa manera els tancaments que estaven calculats amb
altres materials i s’ha determinat canviar-ho perquè són parts que tindran molt ús i
s’ha determinat millorar els materials per a una durada més llarga. En definitiva el que
s’ha fet és millorar coses que estaven calculades per un determinat material molt
bàsic.
El regidor de Medi Ambient i Governació, senyor Marcel.li Bosch i Muntal diu que des
de bombers i ADF feia temps que deien que quan hi havia nevades la seva capacitat
de reacció amb la pala llevaneus era molt lenta perquè necessitava d’un gruix de 10
cm. de neu per sortir i amés darrera de la pala es necessitava un altre vehicle amb
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personal llençant sal. Hi havia voluntat de solucionar això, i enguany gràcies a
aquestes anul·lacions de partides destinades a neteja, s’ha pogut comprar una
cuchilla semblant a la que porta la brigada en el pick-up, i que al mateix temps té un
saler al darrere i pot sortir a treballar abans de que estigui nevant per tirar sal.
Diu que la població ho notarà immediatament perquè davant les nevades que es
produeixen al municipi que sovint no passen d’un o dos centímetres de neu, s’evitarà
que s’arribi a cuallar la neu i minimitzar l’afectació del municipi.
Intervencions :
El regidor del grup polític ERC, senyor Santi Pavón i Fernàndez, diu que el sorprèn
que una despesa que afecta la segona part de la zona esportiva del Mas sot, no
s’hagi previst d’una manera més exacta quan es va fer l’annex d’inversions del
pressupost per l’any 2015. Si ja es tenia idea de construir aquest edifici que funciones
com a bar, el projecte podria haver estat més ben redactat i més ben acurat a fi
d’evitar sorpreses d’última hora.
També assenyala que la Llei del 2012 que obliga a dedicar part del superàvit que
pugui tenir una corporació local a reduir l’endeutament net, hauria de preveure com en
el cas que es tracta, que la xifra d’endeutament no es alarmant, i permetis que el
romanent de tresoreria es pogués destinar a altres despeses, que segur que hi son,
com qualsevol ajuntament, i que és una llàstima que siguin diners que vagin a parar a
altres institucions que no són les locals.
Diu que el seu vot com es habitual en la majoria de les modificacions de crèdits, serà
d’abstenció.
El regidor del grup polític CUP, senyor Joan Pizà i Font, diu que tot i que la modificació
són per a una millora en equipaments municipals i per combatre efectes en possibles
nevades, creu que hauria d’haver una major previsió en el projecte i el seu vot serà
d’abstenció.
De la mateixa manera s’expressa la regidora del grup polític PP, senyora Rosa Ma.
Boix i Solanes.
Votació: practicada la votació, l’acord queda aprovat per nou vots a favor : grup
polític CIU (Mireia Solsona Garriga, Montserrat Royes Vila, Quico Sala Soriano, M.
Carme Querol Badosa, Albert Garcia Font, Nil López Crespo, Núria Garcia Murcia,
Marcel.lí Bosch Muntal i Pol Roure Marmol); i quatre abstencions : grup polític ERC
(Santi Pavón Fernàndez i Abelardo Gil Leyva), grup polític PP (M. Rosa Boix Solanes),
i grup polític CUP (Joan Pizà Font).
I sense res més a tractar per la Presidència s'alça la sessió a les 19,55 hores, de la qual
s'estén la present acta que signa l'alcaldessa presidenta, amb mi, la secretària de la
Corporació, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

LA SECRETÀRIA,
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Mireia Solsona i Garriga

Rosa Castellà i Mata
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