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FV/ac 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL 

PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALELLA 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

 

Caràcter: ordinari 

Data: 25 d’octubre de 2012 

Horari: de les 20 h 00 min a les 21h 00 min 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa de la Vila 

 

ASSISTENTS 

 

Sr. Marc Almendro i Campillo, regidor (ERC-SxA-AM) 

Sr. José Bardes Conesa, regidor (Gd’A) 

Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta, regidor (PP) 

Sra. Ana Fernández i Amela, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sr. Andreu Francisco i Roger, alcalde-president (ERC-SxA-AM) 

Sr. Benjamí Izquierdo i Albella, regidor (CiU) 

Sr. Vicenç Llorca i Berrocal, regidor (CiU) 

Sra. Glòria Mans Cervantes, regidora (PSC-PM) 

Sra. Mercè Marzo Gómez, regidora (Gd’A) 

Sra. Maria Isabel Nonell i Torras, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sr. Frederic Salas i Mañas, regidor (ERC-SxA-AM) 

Sra. Maria Teresa Vilaró i Comas, regidora (ERC-SxA-AM) 

Sra. Cristina Xatart i Alzina, regidora (CiU)  
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Assistits pel sotasignat secretari general de la Corporació, Sr. Félix-José Valdés Conde. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de 

setembre de 2012. 

2.- Informe d’Intervenció i Tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2012 sobre 

compliment de terminis per al pagament d’obligacions pendents. 

3.- Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’11 d’octubre de 2012, sobre 

modificació del règim de la prestació econòmica de la situació d’incapacitat 

temporal del personal al servei de les administracions públiques. 

4.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional del Pla Especial urbanístic de la 

finca Can Damià, Riera Coma Clara, núm. 3B. 

5.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança 

General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 

6.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 7 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 

7.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 

mecànica. 

8.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius. 

9.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 5 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació del servei de 

gestió de residus municipals. 

10.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
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públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides 

i altres instal·lacions anàlogues. 

11.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per instal·lació de parades, 

barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 

públic i indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics. 

12.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

13.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 4 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 19, reguladora de la taxa per retirada de vehicles 

abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

14.- Proposta de l’Alcaldia sobre aprovació provisional de la modificació de l’article 6 de 

l’Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles 

de tracció mecànica en les vies públiques municipals i de bicicletes a l’aparcament 

situat a Can Lleonart. 

Precs i preguntes. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Al poble d’Alella, el dia 25 d’octubre de dos mil dotze, essent les 20 hores 00 minuts, a la 

Sala de Sessions de la Casa de la Vila i sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Andreu 

Francisco i Roger, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió pública ordinària. 

 

Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució, l’alcalde 

obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, recaient sobre 

aquests punts els acords que a continuació s’indiquen: 
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1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL 

DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012.- La regidora Sra. Marzo manifesta que a la pàgina 6, a la 

línia 25 allà on diu “...cada cop més crítica la informació pressupostària” hauria de dir 

“...cada cop més críptica la informació pressupostària”. 

 

El tinent d’alcalde Sr. Salas manifesta que a la pàgina 7, a la línia 5, allà on diu 

“Concretament el 48,4 dels 12,5 milions d’euros” hauria de posar “Concretament el 48,4% 

dels 12,5 milions d’euros” i a la mateixa pàgina, a la línia 15, allà on diu “El que farà ara 

és analitzar les promesos i compromisos” hauria de dir “El que farà ara és analitzar les 

promeses i compromisos”. 

 

 

La Presidència sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de 

setembre de 2012, la qual  s’aprova per unanimitat. 

 

 

2.- INFORME D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 

2012 SOBRE COMPLIMENT DE TERMINIS PER AL PAGAMENT D’OBLIGACIONS 

PENDENTS.- El Sr. alcalde ret compte de l’informe, el qual literalment diu: 

 

“INFORME 3r. TRIMESTRE 2012 SOBRE compliment de terminis per al 

pagament de obligacions pendents. 

 

De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 

mesures contra la morositat en les operacions comercials; 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

- Llei 15/2010 per la qual s'estableixen operacions de lluita contra la morositat  
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- Llei 30/2007 de contractes del sector públic 

- Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament que 

regula les obligacions de facturació i es modifica el reglament de l'impost sobre 

el valor afegit. 

 

Primer.- D'acord amb la Llei 15/2010, del registre de factures s'ha de configurar 

com un registre comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals. 

 

El compliment del termini en els pagaments és d'aplicació a tots els pagaments 

entre empreses i l'administració local segons la llei 30/2007 de contractes del 

sector públic. També es aplicable a les factures o els documents justificatius 

respecte dels que hagin transcorregut mes de tres mesos des de la seva anotació 

en el citat registre i no s'hagi tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i 

reconeixement de l'obligació o s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la 

seva tramitació en un mes des de l’entrada al registre de factures. 

 

Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

 

DATES TERMINIS (a comptar des de l’exp. de la cert. 
obres o registre entrada factures)  

07/07/2010 - 31/12/2010 55 dies 
01/01/2011 - 31/12/2011 50 dies 
01/01/2012 – 31/12/2012 40 dies 
01/01/2012 – endavant 30 dies 

 

Tercer.- Trimestralment s'haurà d'emetre informe sobre el compliment de terminis 

per al pagament de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia 

global d'obligacions pendents amb incompliment de termini. 

 

És a dir, s'hauran d'emetre el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de 

desembre. 

  



6 

 

Quart.- L’informe trimestral s'haurà de subjectar als següents tràmits: 

1.- Traslladar-lo al Ple. 

2.- Traslladar-lo a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats 

locals com a òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.  

3.- Traslladar-lo a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya. 

4.- El Ple, en el termini de 15 dies a la sessió en què s'hagi debatut l’informe 

trimestral, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents 

agrupats pel seu estat de tramitació, tot i no dir la llei la forma de publicitat 

específica. 

 

Cinquè.- S'acompanya Annex 1 que inclou llistat de  factures amb compliment 

dels terminis i resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb 

incompliment de termini, així com relació de factures que han estat enregistrades 

al registre de factures fa més de tres mesos sense que hi hagi hagut 

reconeixement de l’obligació, dades que es trameten al Ministeri d’Economia i 

Hisenda.   

 

Sisè.- Així mateix s'acompanya Annex 2 amb relació agrupada per estat de 

tramitació, dades que es trameten a TUTELA FINANCERA de la Generalitat de 

Catalunya.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que recorda que el termini legal per a l’any 2012, per pagar les 

factures a proveïdors, és de 40 dies. Pel que fa a les 1070 factures que s’han gestionat, 

tramitat, al llarg d’aquest tercer trimestre, n’hi ha 601 que s’han pagat dins el període 

legal establert, és a dir, en una mitjana de 35 dies. I les altres 469 s’han pagat en una 

mitjana de 53 dies. De factures de més de tres mesos, hi ha 88€ de dues factures que són 

qüestions a resoldre i veure per què s’han quedat aquí. I després, de les que estarien 

fora, hi ha 16 factures, que passarien al quart trimestre, que sumen un total de 8.927€. 
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Estan fora del termini legal amb la idea que segurament s’acabin pagant a 53 dies, si no 

estan gairebé liquidades.  

 

 

El Ple acorda quedar assabentat de l’informe corresponent al tercer trimestre de l’any 

2012 sobre compliment dels terminis per al pagament de les obligacions pendents, emès 

conformement a l’establert per l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 

 

3.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D’11 D’OCTUBRE DE 

2012, SOBRE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE LA SITUACIÓ 

D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES.- El Sr. alcalde ret compte de l’acord de la Junta de Govern Local d’11 

d’octubre de 2012, el qual literalment diu: 

 

“4.- PROPOSTES DE LA REGIDORIA D’ADMINISTRACIÓ SOBRE MODIFICACIÓ DEL 

RÈGIM DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA DE LA SITUACIÓ D’INCAPACITAT 

TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- 

Conformement a la proposta de la regidoria d’Administració sobre la modificació 

del règim de la prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del 

personal al servei de les administracions públiques, la qual literalment diu: 

 

“L’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (correcció d’errors al 

BOE de 19 de juliol de 2012) ha modificat el règim de la prestació econòmica de 

la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions 

públiques. 

 

La nova regulació d’aquesta contingència protegida pel sistema de la Seguretat 

Social, que afecta a tot el personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Alella, 
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va entrar en vigor el passat dia 15 de juliol de 2012, tot i que la Disposició 

Transitòria 15a d’aquest Reial Decret Llei demora l’aplicació del nou règim fins el 

15 d’octubre de 2012, i obliga a totes les administracions públiques a 

desenvolupar en un termini de tres mesos el nivell de cobertura dels seus 

empleats en situació d’incapacitat temporal, respectant els nous límits màxims de 

cobertura que fixa l’article 9 del Reial Decret Llei. 

 

El redactat actual de l’article 24 de l’Acord regulador de les condicions de treball 

del personal funcionari al servei de l’Ajuntament d’Alella per als anys 2005-2007 i 

del Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de treball del personal laboral 

al servei de l’Ajuntament d’Alella per als anys 2005-2007 preveu el compromís de 

la corporació d’abonar el 100% de la retribució íntegra als treballadors durant el 

període de baixa. 

 

D’acord amb l’apartat 7 de l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, aquest apartat 

de l’article 24 de l’Acord/Conveni de condicions de treball del personal de 

l’Ajuntament d’Alella ha quedat suspès d’aplicació per contradir allò que disposa el 

nou règim legal, i per tant, ha d’entendre’s anul·lat a tots els efectes per 

imperatiu legal d’una norma estatal amb caràcter bàsic. 

 

No obstant això, el nou marc legal fixat pel Reial Decret Llei 20/2012, en el seu 

article 9.2 permet que cada Administració Pública pugui complementar les 

prestacions públiques per incapacitat temporal, dins dels límits màxims següents: 

 

“2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá 

complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el 

Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las 

situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites: 

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 

durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta 

alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las retribuciones que se vengan 
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percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta 

el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación 

económica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, 

sumadas ambas cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones 

que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, 

podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a 

cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias. 

2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, 

la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el 

primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por cien de las retribuciones que 

vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 

incapacidad.” 

 

De la redacció de l’article 9 i de la Disposició Transitòria 15a del Reial Decret Llei 

20/2012 es dedueix que a partir del proper 15 d’octubre de 2012 les 

Administracions Públiques no podran complementar les prestacions d’incapacitat 

temporal fixades per la Seguretat Social si no han adoptat expressament un acord 

que reguli novament els complements retributius que es poden concedir, 

respectant sempre els nous límits màxims fixats pel Reial Decret Llei. Aquests 

nous acords adoptats per les Administracions Públiques substituiran els acords, 

pactes i convenis de condicions de treball que hagin estat suspesos d'eficàcia per 

haver fixat complements a les prestacions per incapacitat temporal superiors a les 

que ara permet la llei, com és el cas de l’Ajuntament d’Alella. 

 

S'ha de tenir en compte, no obstant, que la Disposició Transitòria 15a del Reial 

Decret Llei 20/2012 estableix que aquesta nova regulació dels complements a la 

prestació per incapacitat temporal no seran d'aplicació als empleats públics que 

en el moment de l'entrada en vigor de la norma ja es trobin declarats en situació 

d'incapacitat temporal. Per tant, els empleats de l’Ajuntament d’Alella que el dia 

14 d’octubre de 2012 es trobessin de baixa per incapacitat temporal (per 

contingència comuna o professional) no es veurien afectats per aquestes 



10 

 

disposicions mentre romanguessin en aquesta situació i no tinguessin l'alta 

mèdica. 

 

La Mesa de negociació de l’Acord – Conveni del personal funcionari i laboral de 

l’Ajuntament d’Alella reunida el dia 10 d’octubre de 2012 va acordar: 

 

“1. Complementar la prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes de tot 

el personal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament d’Alella, sotmès al règim de la 

Seguretat Social, amb els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 20/2012, 

d’acord amb el següent detall: 

 

a) Durant els 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al 50% de les retribucions 

fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT. 

b) Des del dia 4 fins al dia 20, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75% de les 

retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació d’IT. 

c) A partir del dia 21 i durant tot el període d’IT: complement fins arribar al 100% de 

les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació 

de d’IT. 

 

2. En el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals es percebrà el 

100% de les retribucions durant tot el període d’IT. 

 

3. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es produeixin 

durant l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de violència de gènere, 

acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, es 

complementaran fins arribar a un 100% de les retribucions fixes i periòdiques 

percebudes durant el mes anterior, durant el període de durada de la incapacitat 

temporal. 

 

4. S’entén per retribucions fixes i periòdiques el salari base, els triennis, el complement 

de destí i el complement específic, quedant exclosos la resta de conceptes retributius. 
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5. Les parts es comprometen en la propera negociació de l’Acord/Conveni a analitzar la 

viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció. 

 

6. Aquest acord entrarà en vigor el 15 d’octubre de 2012 de conformitat amb el que 

preveu el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.” 

 

Per tot això la Junta de Govern Local acorda: 

 

PRIMER.- Complementar, en els termes que estableix el Reial Decret Llei 20/2012, 

de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de 

la competitivitat, les prestacions que percebrà el personal funcionari i laboral de 

l’Ajuntament d’Alella de la següent manera: 

 

1. Complementar la prestació d’incapacitat temporal per contingències comunes 

de tot el personal, funcionari i laboral, de l’Ajuntament d’Alella, sotmès al règim 

de la Seguretat Social, amb els topalls màxims permesos pel Reial Decret Llei 

20/2012, d’acord amb el següent detall: 

 

a) Durant els 3 primers dies d’IT: complement fins arribar al 50% de les 

retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la 

situació d’IT. 

b) Des del dia 4 fins al dia 20, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75% 

de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior a la 

situació d’IT. 

c) A partir del dia 21 i durant tot el període d’IT: complement fins arribar al 

100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes 

anterior al de la situació de d’IT. 

 

2. En el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals es percebrà 

el 100% de les retribucions durant tot el període d’IT. 



12 

 

 

3. Les prestacions que derivin de situacions d’incapacitat temporal que es 

produeixin durant l’embaràs i les que vinguin motivades per una situació de 

violència de gènere, acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 

1/2004, de 28 de desembre, es complementaran fins arribar a un 100% de les 

retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior, durant el 

període de durada de la incapacitat temporal. 

 

4. S’entén per retribucions fixes i periòdiques el salari base, els triennis, el 

complement de destí i el complement específic, quedant exclosos la resta de 

conceptes retributius. 

 

5. Les parts es comprometen en la propera negociació de l’Acord/Conveni a 

analitzar la viabilitat d’incorporar supòsits que requereixen una especial protecció. 

 

6. Aquest acord entrarà en vigor el 15 d’octubre de 2012 de conformitat amb el 

que preveu el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 

l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.” 

 

SEGON.- Totes les referències a dies que conté aquest acord s'entendran 

realitzades a dies naturals. 

 

TERCER.- Les anteriors previsions sobre complements a la prestació per incapacitat 

temporal substitueixen l’apartat del redactat de l'art. 24 de l’Acord regulador de 

les condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament d’Alella 

per als anys 2005-2007 i del Conveni Col·lectiu regulador de les condicions de 

treball del personal laboral al servei de l’Ajuntament d’Alella per als anys 2005-

2007. 

 

QUART.- Aquesta nova regulació dels complements a les prestacions per 

incapacitat temporal dels funcionaris i laborals de l’Ajuntament d’Alella entrarà en 
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vigor el dia 15 d'octubre de 2012, d'acord amb el que preveu la Disposició 

Transitòria 15a del Reial Decret-Llei 20/2012.  

 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord als òrgans de representació dels treballadors de 

l’Ajuntament d’Alella. 

 

SISÈ.- Sotmetre aquest acord a ratificació pel Ple municipal en la primera sessió 

que se celebri.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que el Reial Decret Llei 20/2012, si bé fixava moltes coses, i que, 

per tant, allò era inamovible, pel que fa al tractament de situacions d’incapacitat 

temporal estableix que des de cada administració es negociarà quins seran els imports o 

percentatges a pagar per l’administració, establint uns màxims per a cada període. El que 

han fet des de l’Ajuntament ha estat seguir el que ha acabat aprovant la Generalitat de 

Catalunya, que és anar en la línia dels màxims que fixa la normativa, que és que per als 3 

primers dies d’aquesta incapacitat es retribueixi un 50% del sou del treballador; que del 

dia 4 al 20 es retribueixi un 75%; i que, a partir del dia 21 es complementi o es completi 

fins al 100%. Exceptuant els casos de violència de gènere i d’embaràs que des del primer 

dia tindrien un 100%, obrint una possibilitat a trobar altres escenaris de malalties on 

aquests imports màxims establerts també es poguessin arribar a modificar dintre del 

procés de negociació del conveni amb els treballadors laborals i l’acord amb els 

funcionaris, que tot just acaben d’encetar. Això que és decisió de Ple, varen haver de 

passar-ho per Comissió de Govern l’11 d’octubre perquè la data límit per aprovar-ho era el 

15 d’octubre, que era un dilluns, i entenien que convocar un Ple extraordinari per aprovar 

això no tenia sentit i sí que aprovar-ho per Junta i ratificar-ho pel Ple.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 
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4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL 

URBANÍSTIC DE LA FINCA CAN DAMIÀ, RIERA COMA CLARA, NÚM. 3B.- El Sr. alcalde 

ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“Incoat l’expedient de secretaria núm. 11/2012, sobre el Pla especial urbanístic 

de la finca Can Damià, Riera Coma Clara, núm. 3 B, promogut pel Sr. Gonzalo 

Casanova Casado, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local del 

09/08/2012. 

 

Atès que durant el període d’informació pública de la referida aprovació inicial, 

mitjançant edicte publicat al BOPB del 12/09/2012, al DOGC núm. 6208, del 

06/09/12, a El Punt, i al tauler d’edictes i web de l’Ajuntament d’Alella, així com 

en el tràmit d’audiència als veïns confrontants, no s’hi ha formulat cap al·legació 

ni reclamació, d’acord amb la certificació emesa pel Secretari de la Corporació de 

data 15/10/2012. 

 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de la finca Can Damià, 

Riera Coma Clara, núm. 3 B, promogut pel Sr. Gonzalo Casanova Casado, i redactat 

pels arquitectes Salvador Ribas i Serra, Jordi Gual i Castellana i Xavier Cavero i 

Buscató (RGC ARQUITECTES). 

 

SEGON.- Trametre l’expedient administratiu 11/2012, juntament amb tres 

exemplars del corresponent projecte, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona a l’efecte de la seva aprovació definitiva.” 
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El Sr. alcalde manifesta que l’actual propietat va presentar un Pla especial per poder 

actuar sobre la finca que es troba en sòl no urbanitzable. Un Pla especial que el que 

acaba sol·licitant, i el que s’ha acabat aprovant inicialment per Junta de Govern, tal com 

estableix el procediment, és un increment de 90 m2 pel que fa a l’habitatge, de 50 m2 pel 

que fa a una edificació auxiliar que seria l’aparcament i de 54 m2 pel que seria el nus de 

connexió que connecta amb la coberta de l’edificació, més enllà d’ajustar un accés de 

vianants a la riera, i acabar d’ajustar un accés pel camí privat que hi ha i que surt des de 

la riera. Això ha estat, evidentment, informat favorablement pels tècnics municipals. Com 

deia, es va fer l’aprovació inicial per la Junta de Govern Local, es va posar a informació 

pública, no hi ha hagut cap al·legació, i ara han d’aprovar-lo provisionalment perquè la 

Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya acabi fent l’aprovació definitiva. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 

DRET PÚBLIC MUNICIPALS.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“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 
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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 la Llei General Tributària, i  

l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten 

que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 

d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  

una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 

mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 

modificació de les seves tarifes. 

 



17 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 

per a l’exercici 2013 i següents. 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò que 

constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat 

per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de 

setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar al 

Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les 

modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  de 

l’acord definitiu en el BOP. 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que d’aquest punt número 5 de l’ordre del dia fins al número 14, 

es parla de les modificacions de les Ordenances fiscals per a l’any 2013. Si el deixen,farà 

una reflexió genèrica i després aniran una per una. El que entenien des del govern, i 
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entén que també de tot el Consistori, és que l’Ajuntament d’Alella es troba en una 

situació financera que es podria qualificar de favorable, amb liquidacions positives tots 

els darrers anys, amb un romanent, tot i que petit, positiu de tresoreria, amb un nivell 

d’endeutament, com ja han repetit vàries vegades, també molt favorable, que és el crèdit 

aquell de 3,4 milions del qual queden 3 milions per amortitzar amb un tipus d’interès més 

que favorable, que és l’Euribor més 1,4 o 1,6 si no s’equivoca, i amb els diners dipositats 

en diferents comptes bancaris o comptes d’estalvi per tal de poder-lo utilitzar o 

cancel·lar si fos el cas. I fruit d’aquesta situació, i sent conscients de la realitat i de la 

conjuntura econòmica difícil amb què tots plegats estan navegant, doncs que com a 

Ajuntament s’haurien de corresponsabilitzar amb la ciutadania, i ja que la seva situació 

econòmica i financera és saludable, rebaixar en certa mesura les taxes i els impostos. És 

a dir, rebaixar la pressió fiscal per tal d’alleugerir una mica en allò que l’Ajuntament 

d’Alella carrega en els seus ciutadans, pel que fa, com deien, a impostos i taxes. I aquí, i 

a cadascuna ja ho tocaran, les principals actuacions són rebaixar el coeficient de l’IBI del 

0,74 al 0,72. És a dir, el 2011 tenien 0,72; de cara el 2012 van proposar passar al 0,74, 

això si no s’equivoca va ser al Ple d’octubre; a 31 desembre el Govern de l’Estat fixava 

que aquí se li havia de posar un recàrrec del 10% sobre allò aprovat, sense poder fer 

retrocessions. I, per tant, van haver de sobrecarregar aquest increment que havien fixat. 

Aquell increment del 10% es fixava per a dos anys, i, per tant, per a l’any 2012 i per a 

l’any 2013. El que sí que amb una nota aclaridora doncs plantejaven que es podria 

retrocedir i que, com a mínim, havia de quedar l’increment de l’Estat. Per tant, el que 

proposen és retrocedir aquell increment que havien proposat ells per a 2012, i tornarien 

del 0,74 al 0,72. I, per altra banda, pel que fa a l’impost de circulació i a la taxa 

coneguda com els guals, rebaixarien un 20% cada un dels rebuts per tal de, com deien, 

alleugerir la pressió fiscal als seus veïns i veïnes. I això segurament és el més destacat de 

les diferents ordenances que aniran tractant. Aprofita per anunciar, perquè també n’han 

estat parlant en algunes trobades amb els diferents grups municipals i en la Comissió 

Informativa, doncs avança que d’aquí a finals d’any estudiaran les vies diferents del que 

són les Ordenances fiscals per tal de poder ajudar els col·lectius més desafavorits en el 

pagament de l’IBI, entenent que és la imposició més important d’aquí i de tots els 
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municipis. I, per tant, d’alleugerir-ne l’impacte sobre aquests col·lectius més desafavorits 

o més perjudicats per la crisi actual. Proposarien de treballar-hi, i estenen la mà als 

diferents grups municipals d’aquest Consistori per intentar trobar una proposta per poder-

la portar al Ple del mes de desembre, o, en qualsevol cas, podria ser el mes de gener o 

febrer, però creu que el Ple del mes desembre seria més oportú. I, a partir d’aquest 

moment, si els sembla bé, començaran a tractar ordenança per ordenança. La primera és 

l’ordenança de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, i el 

que fan és adequar-la o ajustar-la a la que té fixada o que proposa la Diputació de 

Barcelona per a tots els municipis de la província de Barcelona i que estan treballant amb 

l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació. Per tant, l’únic que fan és adaptar a la 

normativa i a les propostes de la Diputació aquesta ordenança, que és bàsicament per a 

gestió de la recaptació dels tributs. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 7 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

BÉNS IMMOBLES.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual 

literalment diu: 

 

“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 
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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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 
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del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7 de l’ordenança 

fiscal  núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, quedant redactat 

en els termes següents: 

 

 Article 7. Determinació de la quota, dels tipus impositius i el recàrrec 

 

1.- La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el 

tipus de gravamen. 

 

2.- El tipus de gravamen serà el 0’72 per cent quan es tracti de béns urbans i 

el 0’70 per cent quan es tracti de béns rústics. 

 

3.- El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques 

especials serà l’ 1,3 per cent. 

 

4.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta ordenança. 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 
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Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP. 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí és on deien que rebaixarien del 0,74 al 0,72 en el qual 

se li haurà d’acabar aplicant l’increment fixat per l’estat del 0,074 l’any passat, i que farà 

que el coeficient aplicat sigui el del 0,794 quan l’any passat va ser el 0,814. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, si li sembla bé, ells farien una intervenció global i 

la faran al final de totes les ordenances.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que estan satisfets de la mesura que el Sr. alcalde pren i 

que és la mesura que li han estat demanant durant molt de temps, no només a les 

Ordenances fiscals que estan vigents sinó abans, des de l’inici de la crisi. Per tant, ells, 

en aquesta ocasió, votaran a favor d’aquesta ordenança i de la majoria de les que porten 

a Ple. Entenen que segurament aquestes mesures s’haguessin pogut prendre abans, però 

benvingudes siguin. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, també per justificar bàsicament el sentit del vot en 

relació a pràcticament tots els punts de l’ordre del dia següents referits a les Ordenances 
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fiscals municipals, en primer lloc, congratular-se i posar-se del costat del govern, en 

aquesta ocasió, perquè no li “duelen prendas”, al Grup Popular, reconèixer que en aquesta 

ocasió, també, ells han fet l’esforç o han estat sensibles, no sap si fent l’esforç o no, en 

altres ocasions potser els ha costat més, però en aquesta ocasió sí que és cert que han 

fet l’esforç de ser sensibles amb la situació econòmica actual i minorar en la mesura del 

possible, tal i com bé ha explicat el Sr. Alcalde, la pressió fiscal que com a municipi o 

com a Ajuntament exerceixen sobre els seus veïns, sobre ells mateixos, en definitiva. 

Sent així com és, o la voluntat clara i manifesta ha estat la de reduir la pressió fiscal 

d’aquest Ajuntament.  Recolzaran totes les Ordenances fiscals municipals, amb un matís o 

una excepció que en el seu moment comentarà. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que, com ha dit, intervindran al final, però sí que poden 

dir que ells també aprovarien la totalitat de les ordenances, exceptuant-ne una que quan 

arribi els agradaria que els l’aclarissin.  

 

El Sr. alcalde manifesta que si exceptuaran la del punt 14 de l’ordre del dia. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que és l’Ordenança fiscal número 21, perquè no l’han 

acabat d’entendre.  

 

El Sr. alcalde manifesta que aquesta correspon amb el punt número 14 de l’ordre del dia. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
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VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, 

la qual literalment diu: 

 

“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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 
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l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

 Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança 

fiscal  núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, 

quedant redactat en els termes següents: 

 

Article 6. Quota tributària 

1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’incrementaran per aplicació sobre les mateixes 

dels següents coeficients: 

 

a) Turismes:         

          Euros 

De menys de 8 cavalls fiscals 1,46 
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De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 1,46 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1,50 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 1,50 

De més de 20 cavalls fiscals 1,60 

 

b) Autobusos: 

De menys de 21 places 1,46 

De 21 a 50 places 1,46 

De més de 50 places 1,45 

 

c) Camions: 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 1,46 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 1,46 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 1,46 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 1,46 

 

d) Tractors: 

De menys de 16 cavalls fiscals 1,38 

De 16 a 25 cavalls fiscals 1,45 

De més de 25 cavalls fiscals 1,46 

 

e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica: 

De menys de 1.000 Kg. i més de 750Kg. de càrrega útil 1,46 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 1,46 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 1,46 

 

f) D’altres vehicles: 

Ciclomotors 1,50 

Motocicletes fins a 125 cc 1,50 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 1,50 



27 

 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 1,50 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 1,50 

Motocicletes de més de 1.000 cc 1,50 

 

2. Com conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de 

tarifes vigents en aquest municipi serà el següent: 

 

a) Turismes:         

          Euros 

De menys de 8 cavalls fiscals 18,43 

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 49,76 

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 107,91 

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 134,42 

De més de 20 cavalls fiscals 179,20 

 

b) Autobusos: 

De menys de 21 places 121,62 

De 21 a 50 places 173,21 

De més de 50 places 216,52  

 

c) Camions: 

De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 61,73 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 121,62 

De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil 173,21 

De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 216,52 

 

d) Tractors: 

De menys de 16 cavalls fiscals 24,38 

De 16 a 25 cavalls fiscals 40,27 

De més de 25 cavalls fiscals 121,62 
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e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica: 

De menys de 1.000 Kg. i més de 750Kg. de càrrega útil 25,80 

De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 40,54 

De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 121,62 

 

f) D’altres vehicles: 

Ciclomotors 6,63 

Motocicletes fins a 125 cc 6,63 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc 11,36 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc 22,73 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc 45,44 

Motocicletes de més de 1.000 cc 90,87 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 
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Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí, com els deia, han abaixat els coeficients un 20% 

respecte dels que estaven en vigor des de l’any 2007. Estaven fixats en aquell moment i 

des de 2007 estaven congelats, però que aquesta vegada aprofiten per rebaixar-ho  un 

20%. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

8.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE LA TAXA PER 

EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta 

de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“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. 
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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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
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Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6, epígrafs 2n i 4t 

de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius, quedant redactat en els termes següents: 

 

Article 6. Quota tributària 

 

Epígraf 2n. Documents expedits o estesos per les oficines 

 

1. Informacions testificals .............................................................................. 6,00 

2. Per cada compareixença davant l’Alcaldia per a qualsevol finalitat amb constància  

 per escrit sol·licitada per l’interessat...........................................................20,00 

3. Per cada document que s’expedeixi en còpia o impressió en blanc i negre A4 ..... 0,15 

4. Per cada document que s’expedeixi en còpia o impressió en blanc i negre A3 ..... 0,25 

5. Per cada document que s’expedeixi en còpia o impressió en color ..................... 0,45 

 

Epígraf 4t. Altres expedients o documents 

 

1. Per cada exemplar de la normativa del Pla General d’Ordenació........................25,00 

2. Per cada exemplar, en suport CD-ROM, de la Norm. Del Pla Gral. d’Orden ...........20,00 

3. Per cada exemplar de la normativa fiscal ......................................................18,00 

4. Per cada exemplar, en suport CD-ROM, de la normativa fiscal ..........................13,00 

5. Per cada exemplar d’informes tècnics realitzats per part de la Policia Local .......90,00 

6. Per cada exemplar, en suport CD-ROM, de qualsevol altra documentació 

 municipal ................................................................................................. 6,00 

7. Llicència per a la tinença i la conducció d’animals potencialment perillosos ......20,00 

8. Expedició de la targeta de tinença d’armes del calibre 4,5” .............................20,00 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
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aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí bàsicament és l’ajust de quatre coses. Una el preu dels 

informes tècnics que elabora la Policia Local, pràcticament en la seva totalitat per a les 

companyies d’assegurances, i que aquí s’ajusta a 90€. I després se’n creen dos de nous 

que serien per a l’expedició de les llicències de tinença d’animals perillosos, que 

s’establiria a 20€ per a la tramitació d’aquesta llicència i 20€ també pel que seria la 

tinença d’armes de calibre de 4,5 polzades, que són armes d’aire comprimit. Una mica per 

valorar i poder cobrir part del cost de la feina que comporta per part dels tècnics i el 

personal municipal. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 
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9.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 5 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.- El Sr. alcalde ret compte 

de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
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aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança 

fiscal  núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals, quedant redactat en els termes següents: 

Article 5. La quota tributària 

La taxa s’aplicarà la tarifa següent: 

1.1. Habitatges:        Tarifa 
Per cada habitatge (s’entén per habitatge el que es destina  
a domicili particular de caràcter familiar) 

0.13% del valor cadastral si el habitatge figura al 
padró de l’impost   sobre bens immobles de 
l’exercici anterior, dintre del marc de la tarifa 
mínima i màxima. 

Al habitatges que no figurin al padro de l’impost sobre bens  
immobles del exercici anterior. 

Una tarifa stàndard que suposi el 150% de la 
tarifa mínima 

Es fixa una quota mínima de 55 EUR.  
Es fixa una tarifa màxima de 250 EUR.  
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Tipus reduïts aplicables a la tarifa  

 

A) Reducció del 10% a la tarifa per col·laborar en la selecció de la matèria 

orgànica. 

 

Aplicable a la quota dels habitatges que retirin de les dependències municipals els 

paquets de bosses biodegradables necessàries per a la correcta gestió de la form, 

que gratuïtament  dispensarà l’Ajuntament. Per gaudir d’aquesta reducció cal 

haver respost a totes les convocatòries de lliurament realitzades fins a l’exercici 

immediatament anterior. (Només aplicable a la tarifa 1.1). 

 

B) Reducció del 20% a la tarifa per la gestió pròpia de la fracció orgànica. 

 

Aplicable a la quota dels habitatges que integrats a la xarxa de compostatge 

casolà reconegut per l’Ajuntament, prèvia inspecció municipal. L’interessat haurà 

de sol·licitar la seva integració a la xarxa expressament i en temps suficient a 

través de la corresponent instància. 

 

C) Reducció del 10% a la tarifa per 6-9 aportacions a la deixalleria. 

 

Aplicable a la quota dels habitatges que acreditin entre 6 i 9 entrades de residus 

a la deixalleria mancomunada, en el període d’un any (12 mesos) comprès entre 

l’1 d’octubre i el 30 de setembre de l’exercici fiscal anterior a la seva meritació. 

 

D) Reducció del 20% a la tarifa per 10 o més aportacions a la deixalleria. 

 

Aplicable a la quota dels habitatges que acreditin 10 o més entrades de residus a 

la deixalleria mancomunada, en el període d’un any (12 mesos) comprès entre l’1 

d’octubre i el 30 de setembre de l’exercici fiscal anterior a la seva meritació. 
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E) Reducció de 16 EUR a la tarifa per a tots el que s’hagin acollit a qualsevol tipus 

reduïts A) B) C), pel cànon de retorn de la form. 

 

Les reduccions tenen caràcter acumulatiu. 

 

2.1 S’aplicarà una exempció de la taxa per la prestació del servei en habitatges 

quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari mínim 

interprofessional, així com els jubilats i els pensionistes, quan els seus ingressos 

no ultrapassin el SMI, acreditant-ho mitjançant certificat del departament 

d’Economia i Finances de la Generalitat.  

 

2.2 També es podrà declarar l’exempció de la taxa als habitatges als quals es doni 

la circumstància que la suma de la totalitat dels ingressos dels familiars de la 

unitat que convisquin, dividida pel nombre de persones que integren la unitat 

familiar no ultrapassi el SMI. 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 
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les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí l’any passat varen introduir un apartat nou amb 

l’objectiu de poder gravar o fer contribuir en la despesa de la gestió de residus en el que 

eren places d’aparcaments, solars i locals desocupats o locals comercials sense activitat. 

Aquella introducció, fruit d’una proposta de la Diputació de Barcelona, que no va acabar 

d’estar del tot ben reeixida, els va portar a meitats d’aquest any 2012 a suprimir de la 

mateixa taxa aquests apartats perquè entenien que eren de difícil compliment i de fàcil 

al·legació. I, ara, el que han acabat decidint, és de continuar com estaven fins l’any 

2011. Sobre la taxa de gestió de residus no fan cap descompte perquè entenen que ja té 

els mecanismes suficients com perquè qualsevol persona pugui aconseguir bonificacions 

importants sobre la taxa, que és fins a un 50%, i, només que compleixi una de les tres 

accions que demanen per donar bonificacions, a banda es retornen 16€ retornats per part 

de la Generalitat cap a l’Ajuntament per la bona gestió de la fracció orgànica. I, per tant, 

hi ha els mecanismes perquè tothom que vulgui pugui aconseguir un estalvi col·laborant 

en la millor gestió dels residus. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

10.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LA TAXA PER 

L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
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ANÀLOGUES.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment 

diu: 

 

“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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 
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l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança 

fiscal  núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 

amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i 

altres instal·lacions anàlogues, quedant redactat en els termes següents: 

 

 Article 6. La quota tributària 

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 

als apartats següents: 
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            EUR/m2/dia 
 

a) Camions / plataformes o anàlegs ........................................ 5,00 
 b) Instal·lació de grues o similars .......................................... 5,00 
 c) Materials de construcció i/o contenidors .............................. 3,00 
 d) Altres ocupacions ............................................................. 5,00 
          

En el cas dels epígrafs a), b), la quota mínima a satisfer serà de 120,00 euros.     

En el cas que l’ocupació suposi el tall de la circulació en la via ocupada 

s’aplicarà un recàrrec de 30,00 euros per cada hora de tall de circulació.  

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP. 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà”. 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí el que fan és intentar, fruit de la constatació del dia a 

dia i de la realitat amb què es troben, reajustar el que és la gestió d’aquestes taxes pel 
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que fa bàsicament a l’ocupació. Quant als camions, grues i plataformes que generen una 

ocupació pública molt important i que tenen un preu molt econòmic que és de 5€ metre 

quadrat i dia,  fixen que per aquestes instal·lacions hi hagi una quota mínima de 120€. 

I, per una altra banda, en aquells casos que aquestes instal·lacions tallen completament 

una via pública i que aquestes sí que generen tota una implicació de la Policia Local, fins 

i tot de la Brigada Municipal, pel que fa a l’ordenació del trànsit i a l’adequació de la via, 

i per tal d’agilitar el màxim  que l’empresa ocupant d’aquesta via agiliti les gestions, 

doncs fixar un recàrrec de 30€ per cada hora en què aquest tall de circulació, el tall de 

carrer complet, es produeixi. Bàsicament perquè si ho poden fer en una hora no se n’hi 

estiguin dotze, que hi tindrien dret simplement pel fet d’haver pagat aquests 5€ metre 

quadrat dia. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADORA DE LA TAXA PER 

INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 

ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER 

AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta 

de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“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. 
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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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 
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de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança 

fiscal  núm. 16, reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, 

casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 

indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics, en el sentit de 

crear un nou epígraf, quedant redactat en els termes següents: 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 

als apartats següents: 

     EUROS  

1. Parades de venda en el Mercat setmanal 

 a) Per cada metre quadrat de parada i trimestre..............................10,00 

 b) Per cada metre quadrat de parada i dia ........................................1,00 

 Quota mínima ..............................................................................6,00 

 

 La superfície de les parades es calcularà amb una fondària de 2,3 metres. 

 

2. Barraques, cavallets, auto-xocs, circs i anàlegs (Festa Major), per m2: 

 a) D’1 a 99 m2 .........................................................................6,00 

    b) De 100 a 200 m2 ..................................................................5,00 

 c) De més de 200 m2 ................................................................4,00 
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 Quota mínima ........................................................................75,00 

 Venda de globus i altres sense parada, per dia ..............................6,00 

 

Les parades de casetes gaudiran com a màxim d’un espai de 3 m de fondària. 

Període màxim d’instal·lació: dues setmanes 

 

3. Elements annexes a establiments, per cada m2 o porció: 

  a) Per any ................................................................................18,00 

  b) Per semestre .........................................................................10,00 

 

4.Tota classe de parades no incloses en epígrafs anteriors, per cada m2: 

  1) Al dia................................................................................................3,00 

 

5. Parades per la Festa de la Verema: 

    Màxim 3 metres lineals per la totalitat dels tres dies................................80,00 

  

6. Parades de la Fira de Nadal per dos dies.............................................40,00 

 

7. Parades per a la venda de productes pirotècnics..............................2.500,00 

 

8. Rodatges cinematogràfics: 

1) En vials i carrers, per metre lineal i dia ..............................................6,00 

2) En zones de domini públic, per metre quadrat i dia..............................6,00 

3) En les dependències municipals, per metre quadrat i dia ......................9,00 

 Quota mínima ................................................................................ 450,00 

S’haurà de dipositar una fiança que es fixa en el 50% de la quota tributària. 

 

9. Caixers automàtics i aparells similars instal·lats en la façana ocupant  

les voreres o vies públiques per unitat i any ................................... 300,00 
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Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí el que fan bàsicament són dos canvis. Un, el de reduir 

l’import de la quota establerta per a l’ocupació dels elements annexos dels establiments i 

aquelles ocupacions que tenen a via pública, per part dels diferents comerços, rebaixant-

ho a uns preus que entenen bastant més raonables perquè ara passen a 18€ per any i 

metre quadrat, i en cas que volguessin contractar per semestres a 10€. I, per una altra 

banda, estableixen una nova taxa, en aquest cas per als caixers automàtics i aparells 

similars instal·lats en la façana ocupant les voreres o vies públiques, per unitat i any, i 

que aquí la proposta seria de 300€. Tot i que van apuntar que podia ser lleugerament 

inferior, creuen que veient quines són les taxes que s’estan aprovant en els diferents 

municipis, aquest és un preu que s’adequa possiblement a la mitjana dels diferents 

municipis del país que ho estan fixant. 
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A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

12.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LES 

ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA 

PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.- 

El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“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  
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la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 

locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal  

núm. 17, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres 

i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 

de qualsevol mena, quedant redactat en els termes següents: 
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Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 

 

1) Entrada de vehicles  a  través  de les voreres i la  reserva  de via 
pública  per a  aparcament, càrrega i descàrrega  de mercaderies 
de qualsevol mena, per cada metre lineal o fracció i any ............................ 6,40 
 
 Per cada placa de senyalització ........................................................ 6,00  

Coeficients correctors a utilitzar en locals destinats a aparcaments 

comunitaris: 

Fins a 3 vehicles de capacitat................. 1 

De 4 a 8 vehicles de capacitat................ 2 

De 9 a 15 vehicles de capacitat............... 3 

De 16 a 20 vehicles de capacitat............. 4 

De 21 a 30 vehicles de capacitat............. 5 

De 31 a 50 vehicles de capacitat............. 6 

De 51 a 70 vehicles de capacitat............. 8 

De més de 70 vehicles de capacitat........ 10 

D’ús industrial..................................... 3 

 
2) Per les reserves d’espai o d’estacionament en vies i terrenys d’ús públic per a
facilitar les maniobres d’entrada i sortida de vehicles a garatges o altres recintes,
també anomenats contraguals, per cada metre lineal ................................. 6,40 

 
Pel pintat de la marca vial, per metre lineal ....................................... 12,00 

                      
        EUR/m.lineal/dia 

3) Per les reserves d’estacionament ........................................................ 3,00 
 

Els presidents de les comunitats de copropietaris de locals destinats a aparcament 

podran sol·licitar, amb acord previ dels copropietaris, que l’import del rebut anual 

corresponent a la utilització de la vorera feta per la comunitat es prorrategi entre 

aquests en funció del nombre de places de la seva propietat. 
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Els copropietaris dels locals destinats a aparcament respondran solidàriament dels 

desperfectes que es puguin ocasionar a la vorera o a altres elements de vialitat per 

motiu de la utilització de la vorera per entrada de vehicles en la seva propietat, 

quedant obligats a la reposició o a costejar les obres necessàries per aquesta. 

 

També estaran obligades totes aquelles persones que gaudeixin d’aquesta utilització. 

 
Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 

aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que, com els deia, aquí també apliquen aquest descompte del 

20% del que venien aplicant des del 2005, en aquest cas, i, per tant, ho rebaixen. I 

també crearien una figura que no tenien, però que en alguna ocasió s’hi havien trobat, 

que és la creació de la figura del contragual, que és per als carrers que són molt estrets, i 

que per poder accedir a un aparcament, el fet de tenir un vehicle aparcat en l’altra costat 
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de la vorera impossibilita qualsevol tipus d’accés, doncs que pel mateix cost que té per 

metre lineal el gual, amb un informe de la Policia Local o dels Serveis Tècnics municipals, 

doncs es pugui concedir aquest contragual. Per tant, que per això els propietaris també 

paguessin aquests 6,4€ per metre lineal que també és amb el preu reduït del 20%.  

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 

 

 

13.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 4 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER 

RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O 

ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA.- El Sr. alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, 

la qual literalment diu: 

 

“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. 
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La publicació dels textos actualitzats de les Ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 

58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  

la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs 

locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 

aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal  

núm. 19, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública, quedant redactat en els termes 

següents: 

  

Article 4. La quota tributària 

 

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 

 

Per retirada i transport de cada vehicle i altres: 
  
a) Ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
 característiques anàlogues fins a 50 cm3 ......................................65,00 EUR 
b) Motocicletes, vehicles de tres rodes i altres vehicles de 
 característiques anàlogues de més de 50 cm3 ...............................70,00 EUR 
c) Automòbils de turisme fins a 3.500 Kg.........................................95,00 EUR 
d) Furgonetes i camions fins a 3.500 kg.........................................130,00 EUR 
e) Furgonetes i camions i altres de més de 3.500 kg ........................300,00 EUR 

 
Per dipòsit i custòdia del vehicle: 
 
a) Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles  

 de característiques anàlogues ..................................................3,00EUR/dia 
b) Automòbils de turisme, camions i similars fins a  
 3.500 Kg PMA .....................................................................15,00EUR/dia 
c) Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500Kg .................24,00EUR/dia 

 
 Immobilitzacions del vehicle: 
 

a) Camions i similars...............................................................60,00 EUR/dia 
b) Quadricicles, quads i turismes...............................................40,00 EUR/dia 
c) Motocicletes i ciclomotors ...................................................20,00 EUR/dia 

 

Cas que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat, i en aquest 

moment es presenti el conductor reclamant-lo, la taxa es redueix al 50 per cent. 

 

Segon.-  Indicar que el text d’aquesta Ordenança fiscal és coincident en tot allò 

que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
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aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 

de 28 de setembre 2012. 

 

Tercer.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Quart.-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 

 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí, bàsicament, el que fan és ajustar la taxa al cost real 

que tenen del servei que ells contracten per fer venir la grua.  Per als ciclomotors i 

vehicles de tres rodes fins a 50 centímetres cúbics estan parlant de 65€. De 70€ vehicles 

de dues o tres rodes de més de 50 centímetres cúbics. I pel que fa a un automòbil són 

95€, que, com deia, és amb prou feines el preu que paga l’Ajuntament a l’empresa que els 

fa el servei de grues, que contracten puntualment per aquests casos. 

 

 

A continuació, la Presidència sotmet a votació la proposta, la qual s’aprova per 

unanimitat. 
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14.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE L’ARTICLE 6 DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, REGULADORA DE LA TAXA PER A 

L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA EN LES VIES PÚBLIQUES 

MUNICIPALS I DE BICICLETES A L’APARCAMENT SITUAT A CAN LLEONART.- El Sr. 

alcalde ret compte de la proposta de l’Alcaldia, la qual literalment diu: 

 

“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 la Llei General 

Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 

general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
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aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 

modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 

l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 

Local. 

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 

municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de 

la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor 

de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 

del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 

taxes o la modificació de les seves tarifes. 

 

PROPOSTA DE L’ALCALDIA 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’Ordenança fiscal  

núm. 21, reguladora de la taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció 

mecànica en les vies públiques municipals i de bicicletes a l’aparcament situat a 

Can Lleonart, quedant redactat en els termes següents: 

 

Article 6. La quota tributària 

 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la que es fixa en la tarifa 

continguda en l’apartat següent. 

 

2. L’estacionament de vehicles de durada limitada, 
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 Euros 
Estacionament d’un vehicle per un quart d’hora (tarifa mínima) 0,15 
Estacionament d’un vehicle per fracció addicional de cinc minuts 0,05 
Estacionament d’un vehicle per una hora i trenta minuts 0,90 
Estacionament d’un vehicle per una hora i trenta cinc minuts 0,95 
Estacionament d’un vehicle per una hora i quaranta minuts (tarifa màxima) 1,00 

  

Per l’anul·lació de denúncies de durada limitada...............................3,00 Euros. 
 

3. L’estacionament de bicicletes de durada limitada, a l’aparcament de bicicletes 
de la plaça de Can Lleonart. 

 

   EUR 
  
Estacionament d’una bicicleta 1h (tarifa mínima)  0,10 
Estacionament d’una bicicleta per 2 dies (tarifa màxima)  4,80 

 
Les primeres 12 hores estaran exemptes. 

 

Segon.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 30 dies mitjançant la 

publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i la seva 

col·locació al tauler d’anuncis de la Corporació, a l’efecte de la presentació de 

reclamacions o al·legacions, considerant-se l’acord elevat a definitiu en el supòsit 

que no se’n formulés cap en l’esmentat període. 

 

Tercer-  En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar 

al Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegre de 

les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la publicació  

de l’acord definitiu en el BOP . 

 

Això no obstant, el Ple municipal, amb el seu superior criteri, resoldrà.” 
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El Sr. alcalde manifesta que, com saben, ara fa aproximadament un any i mig van posar 

en funcionament un aparcament de bicicletes a l’espai de Can Lleonart. Un aparcament 

amb un format pilot com d’altres municipis han anat instal·lant a tot l’entorn de l’àrea 

de metropolitana, alguns de manera conjunta. Entenien que el sistema que s’ha instal·lat 

aquí era millor i més segur, i més adequat, que no pas el que es va proposar per l’àrea 

metropolitana per als municipis metropolitans. Varen fixar, si no ho recorda malament, 

que els primers mesos fos un aparcament gratuït i que va tenir un ús prou satisfactori, 

com a mínim com a posada en funcionament, i ja hi havia unes persones que s’hi havien 

adequat. A partir del mes d’octubre es va fixar una taxa de 10 cèntims l’hora per 

estacionar-hi. L’aparcament ha tingut aquest any de vida, els avança que a 10 cèntims 

l’hora es pot recaptar poc, però que des que es va posar en funcionament fins al 14 de 

juny hi va haver una recaptació de 36,80€, per tant, són 368 hores d’ocupació. I 

entenent que l’objectiu és que aquest aparcament per a bicicletes tingui un ús molt més 

important, que pugui donar un servei a la gent de poder utilitzar la bicicleta per agafar el 

servei de bus directe a Barcelona o els diferents serveis de busos que tenen al municipi, i 

també pensant en la futura obertura o reobertura de l’Escola Fabra del poble com a espai 

per als joves d’Alella, doncs el que proposen és que les 12 primeres hores d’ocupació de 

bicicletes siguin gratuïtes. Això dóna temps suficient perquè algú pugui anar a Barcelona 

i tornar, a treballar, i que pugui tenir un ús major. I que, a partir d’aquesta dotzena 

d’hores, doncs el preu sigui el que havien establert que era el de 10 cèntims l’hora, amb 

l’objectiu que era el que cercava inicialment de promoure la mobilitat sostenible, o la 

mobilitat en aquest cas amb bicicleta. L’any 2010 varen fixar una publicitat, varen arribar 

a un acord, a un conveni amb Caixa Laietana, per 2.500€ per poder tenir l’anunci allà. 

Caixa Laietana, actual Bankia està per altres qüestions en aquests moments que no pas 

per això, i és per això que des de l’1 de setembre ja tenen dos dels plafons, a través de 

conveni, fixats a un import de 200€ el quadrimestre, és a dir, 600€ anuals per a cada un 

dels plafons, que poden ser fins a quatre. Dos ja els tenen contractats i dos que, en 

aquests moments, s’està acabant de tancar algun aspecte perquè puguin entrar en 

funcionament. I, per tant, d’aquesta publicitat, de cara a aquest any, els ingressos potser 

seran de 400 o 600€, i partir de l’any que ve l’objectiu és que siguin de 2.400€, que 



58 

 

cobreix una mica més del 50% del cost del rènting de la instal·lació. A partir d’aquí, ja 

els deixa la paraula a ells perquè diguin el que creguin pertinent.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que el que el Sr. alcalde acaba d’explicar, com a mínim 

en la versió que ells tenen no hi està reflectit. I no sap si és que no tenen la correcta o 

és que no ho saben veure. A la Comissió Informativa, el Sr. alcalde va explicar el mateix 

que acaba de dir ara, però a l’Ordenança no està reflectit enlloc. 

 

El Sr. alcalde manifesta que entén que el document que hi havia a la Comissió 

Informativa no recollia això de les 12 hores. El que sí que va passar és que quan de cara 

a la Comissió Informativa va veure que el document no estava correcte, des d’Intervenció 

es va rectificar i des del dilluns sí que hi ha hagut la versió correcta. Aquesta era la cosa 

que des d’Intervenció es van oblidar d’acabar d’introduir en el document aquest previ que 

va anar a Comissió Informativa, però que després, de paraula, ja els va informar tal com 

ha quedat recollit.  

 

La regidora Sra. Marzo manifesta que sobre l’objectiu de la modificació de la taxa pensen 

que si la idea és afavorir el transport públic i afavorir que hi hagi una connectivitat més 

apropiada entre la bicicleta i el transport públic via autobús, el més lògic seria no donar 

aquestes 12 hores lliures a tothom de forma indiscriminada, sinó lligar aquest ús a l’ús 

d’una targeta d’un títol de transport. Per tant, ells entenen que no és aquesta la manera 

d’incentivar o de donar el missatge d’aquesta voluntat d’utilitzar els busos d’aquest 

transport combinat de pàrquing de bicicletes i bus amb una exempció del cost de forma 

indiscriminada. Aquest és el motiu pel qual ells no hi votaran a favor. També dir-los que 

no entenen que la instal·lació d’aquest enorme trasto aquí sobre estigui millorant la 

mobilitat sostenible d’aquest municipi, perquè entén que serien unes polítiques més 

dedicades a tenir més carrils bici i més capacitat de mobilitat amb seguretat la que 

donaria aquest ús, que no tant el fet de poder disposar de 8, 10 o 12 espais per aparcar-

la. Ella suposa que el Sr. alcalde deu rebre moltes felicitacions per tenir això posat aquí, 
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però ella pensa que si fessin una consulta popular sobre aquest tema, dubta que hi 

hagués molta gent que estigués d’acord a mantenir la instal·lació. 

 

El regidor Sr. Berzosa manifesta que, bàsicament, coincideix amb el que acaben d’al·legar 

les portaveus de Convergència i Unió i Gent d’Alella. Resulta que les Ordenances fiscals 

que regulen els diferents ingressos, els tributs municipals, si bé és cert que hi ha aquells 

que s’anomenen impostos que són d’alguna forma o els ve condicionada en alguns o tots 

dels seus elements per la pròpia llei estatal, com són l’IBI, l’IAE o l’impost de circulació, 

l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Les taxes, i en concret aquesta Ordenança 

fiscal, la número 21, són quelcom totalment potestatiu i disponible per part de cada 

Ajuntament. Cada taxa o cada servei que genera la possibilitat de ser prestat mitjançant 

un preu que constitueix la taxa és quelcom que és totalment potestatiu per part de 

l’Ajuntament. I, en concret, aquesta taxa que ve a reemborsar la prestació del servei 

d’aparcar aquestes bicicletes en aquell artefacte, doncs des del grup Popular, entenen 

que és una taxa innecessària,  perquè el propi servei o el propi instrument, aquell 

mastodont, aquell element mastodòntic, com ha definit la portaveu de Gent d’Alella, 

mitjançant el qual es permet estacionar 10 bicicletes, va suposar una inversió de força 

milers d’euros. Amb tots els respectes, li diuen, entenen, que va ser totalment gratuïta i 

precipitada per a l’ús que en fa algun dels veïns, pocs, tan pocs, que el Sr. alcalde mateix 

ha reconegut que la recaptació per la taxa vigent ha estat de 36€ davant d’una inversió 

de més de 20.000€, ja sigui mitjançant el pagament d’un rènting o la que sigui. 

Justament per això, perquè entenen que és un servei ridícul, dit amb respecte, que ha 

suposat una inversió mastodòntica comparant-la amb els ingressos que la taxa suposa, 

36€, és una inversió que no s’amortitzarà mai en la vida. No només és que no 

s’amortitzarà, sinó que el més greu és que no s’amortitzarà perquè els veïns d’Alella 

gairebé no donen cap ús a l’esmentada infraestructura, a l’esmentada inversió, a 

l’esmentat recurs. I entén que la finalitat que ells pretenien amb la instal·lació de 

l’artefacte, la d’incentivar la mobilitat sostenible, és molt lloable, i probablement també 

compartida per aquest grup del Partit Popular, però això no el justifica, com és el cas, 

entén aquest grup municipal, retractar-se i rectificar si entén, com entén aquest grup, 
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que és una instal·lació que ha esdevingut en un error, en una inversió innecessària que 

mai recuperaran, de la qual els veïns quasi no en fan ús i que resulta “ruïnosa” , i entre 

cometes perquè estan parlant dels números macroeconòmics, i en un pressupost de 10, 

11, 12, 13 o 14 milions d’euros una inversió de tan sols 21.000€ sembla que sigui 

ridícula, però són 21.000€ que no és “moco de pavo”. I, justament per això, pel fons, no 

tant per la forma, de si la taxa puja, de si s’incrementa o no, sinó pel fons del que és la 

taxa i el servei al qual compensa, no recolzaran aquest punt concret de l’ordre del dia. 

 

 

A continuació la Presidència sotmet a votació la proposta. Hi voten a favor el Sr. alcalde, 

els tinents d’alcalde Sres. Mans i Nonell, i Sr. Salas, i els regidors, Sres. Fernández i 

Vilaró, i Sr. Almendro; hi voten en contra els regidors Sres. Marzo i Xatart, i Srs. Bardes, 

Berzosa, Izquierdo i Llorca. En conseqüència s’aprova la proposta.  

 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que abans de precs i preguntes volia fer la intervenció 

global de les Ordenances. En primer lloc, com també els companys que l’han precedit, 

també celebren que finalment aquest govern hagi acceptat la pressió fiscal als seus 

conciutadans. Tal i com ha dit el Sr. alcalde, corresponsabilitzar-se amb la ciutadania per 

tal d’alleugerir la situació i ajudar les famílies, però ells entenien que en aquestes 

ordenances s’hauria d’haver anat una mica més enllà. Una mica més enllà sobretot en les 

bonificacions socials, en les bonificacions per a impuls econòmic i en les bonificacions 

d’impuls medi ambiental. Entenen que era en aquestes ordenances on s’hauria de poder 

recollir aquestes bonificacions. El Sr. alcalde també ha dit que en dies posteriors podrien 

parlar per fer tota una sèrie de bonificacions, però, si els ho permet, els agradaria ara, 

explicar les bonificacions que ells portaven. Han estat treballant-hi i han estat estudiant, 

i després de preguntar al Sr. secretari, ells, després de dir-les, entrarien unes 

al·legacions per poder-les treballar dins del marc de les ordenances, perquè entenen que 

seria molt més senzill que no després a l’haver de fer subvencions de cada una d’aquestes 

parts. Tal i com ha dit, les primeres bonificacions socials que ells proposarien seria la 
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bonificació del 90% de la quota de l’ICIO per obres de millora d’accessibilitat i adaptació 

d’habitatges a persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda. Per tal de fer això, es 

podrien signar convenis amb les empreses o amb els empresaris de la construcció del 

poble. Aquestes obres podrien estar contemplades en el marc dels convenis que 

l’Ajuntament pogués signar. Bonificacions socials del 30 al 50% de l’IBI en els habitatges 

de protecció oficial. Del 70% de l’ICIO a entitats de dret públic i fundacions sense 

finalitat lucrativa amb fins d’assistència social, com podrien ser les fundacions de 

Germans Aymar i Puig o Santa Clara. Del 70% de l’ICIO per obres realitzades en immobles 

dedicats a l’assistència social també. Després demanarien l’ampliació de les bonificacions 

de l’IBI a famílies que estiguin entre els 30 i 50 anys, en el supòsit que els dos membres 

de la unitat familiar estiguin a l’atur o hagin estat a l’atur tot l’any 2011, un ajut del 

90% i que els ingressos familiars hagin patit una davallada del 60%, aquí ells aplicarien 

un 60% dels ajuts amb una base salarial de 30.000€. Els pensionistes majors de 65 anys, 

que segons el seu padró de 2011 estarien parlant de 1.408 habitants que podrien 

sol·licitar aquests tipus d’ajuts. Moltes d’aquestes mesures les han anat reiterant durant 

tot l’any amb la resta de companys de l’oposició i ells segueixen insistint, que els ajuts 

econòmics els puguin sol·licitar fins un màxim de 17.000€ l’any d’ingressos totals per 

unitat familiar tenint el següent escalat: ingressos inferiors o iguals a 12.000€ amb un 

ajut del 90% de l’IBI; ingressos superiors a 12.000€ i inferiors o iguals a 14.000€ amb un 

ajut del 60% de l’IBI; ingressos superiors a 14.000€ i inferiors o iguals a 16.000€ amb un 

ajut del 40% de l’IBI; ingressos superiors a 16.000€ i inferiors o iguals a 17.000€ amb un 

ajut del 20% de l’IBI. També ampliarien les bonificacions a les famílies monoparentals. 

En aquest cas, a Alella, pel que saben tenen 23 famílies monoparentals i 164 de 

nombroses, i seria un ajut del 50% equivalent a l’IBI del seu habitatge on el sol·licitant 

estigui empadronat quan el valor cadastral sigui inferior a 300.000€, inclosos pàrquings i 

trasters, ajut del 25% equivalent a l’IBI de l’habitatge on el sol·licitant estigui 

empadronat quan el valor cadastral sigui igual o superior a 300.000€ però inferior a 

400.000€, inclosos els pàrquings i trasters. I aquests ajuts s’incrementarien en el cas de 

rendes baixes d’acord amb els ingressos anuals de la unitat familiar. Els ingressos 

inferiors o iguals a 12.000€, ajuts corresponents al 90% de l’IBI i ingressos superiors a 
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12.000€ i inferiors o igual a 18.000€ que serien ajuts corresponents al 70% de l’IBI. 

Ajuts per a les persones amb atur sense subsidi, podrien fer una oferta formativa, 

esportiva i de transport públic urbà, gratuïtat en els autobusos urbans, bonificació 

d’activitats d’esports municipals i gratuïtat de cursos organitzats per l’Ajuntament per 

fomentar la formació de cara a millorar les possibilitats de poder trobar feina. Els 

requisits, els podrien parlar entre tots. Les bonificacions d’impuls econòmic que ells 

proposarien en aquest cas, seria la reducció directa del 50% de la quota de la taxa 

d’activitat per a tots els negocis que es donin d’alta el 2013, i una rebaixa d’un 30% 

addicional de la taxa d’activitats per a les empreses que creïn i mantinguin un mínim de 

dos llocs de treball durant l’any 2013. Entre altres bonificacions d’impuls econòmic i de 

generació d’ocupació, la proposta també seria del 95% de l’IBI als immobles 

d’ensenyament reglat i del 50% de l’IAE a cooperatives, unions, federacions o 

confederacions. Quant a les bonificacions d’impuls medi ambiental, la proposta seria per 

impulsar també l’activitat econòmica. S’incrementaria la bonificació de l’impost de 

vehicles per als cotxes i les motocicletes elèctriques fins al 75% i la bonificació del 90% 

de l’ICIO per a les obres d’instal·lació de sistemes d’estalvi energètic a l’interior 

d’habitatges. En aquest cas, igual que comentaven en un dels primers casos, les obres 

també haurien d’estar contemplades en el marc de convenis que es poguessin signar amb 

entitats o associacions gremials i empresarials. I les bonificacions de caràcter medi 

ambiental, i amb això ja acabarien, seria el 75% de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica per als vehicles híbrids, i del 30% al 50% de l’impost de vehicles de tracció 

mecànica per al turisme de baix nivell d’emissió de CO2, i 50% de l’ICIO per a les obres 

en habitatges que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o d’energia solar. Tal i com 

li ha dit, ells farien la proposta de poder entrar totes aquestes al·legacions i poder mirar 

d’encabir-les en el marc del que serien les ordenances que ells han presentat.  

 

El Sr. alcalde manifesta que l’únic que li pot dir és que quan presenti les al·legacions les 

estudiaran, tot i que de la seva exposició entenen que parlen d’ajuts i que això només 

pot ser resolt per la via d’ajuts i fora de les ordenances fiscals, i que hi ha, potser sí, 

alguna de les altres que plantegen que tenen cabuda dins dels diferents beneficis fiscals 
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o bonificacions de les mateixes ordenances i que poden estudiar i parlar de quines 

d’aquestes al·legacions hi poden tenir cabuda. 

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que només dir-li que totes les bonificacions i els ajuts 

que han presentat, després de mirar molts ajuntaments, tots els han incorporat en les 

seves ordenances fiscals, tots. I després d’haver-se assessorat amb el secretari també. 

 

El Sr. alcalde manifesta que ell entén que hi ha una reserva de llei sobre quines 

bonificacions són possibles en algunes lleis i entén que incorporar ajuts que quedin fora 

d’aquesta normativa no correspon introduir-les a les Ordenances fiscals, tot i que ho 

poden estudiar. Si els passen aquests exemples d’ajuntaments podran valorar-ne la seva 

idoneïtat i la seva legalitat.  

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

A) El regidor Sr. Bardes manifesta que li agradaria poder fer una puntualització del seu 

vot a la moció d’independència de Catalunya en el darrer Ple. Segons l’acta que 

recordarà d’una forma bastant resumida, ells van manifestar, que el punt el qual es 

posava a votació, malgrat ser molt important, entenent que no és el del tot d’àmbit 

local. No passa desapercebut que Catalunya està sent desafavorida des de fa molts 

anys: la balança fiscal, la llengua, el dèficit d’infraestructura, ninguneig dels 

polítics nacionals, autopistes, l’AVE, la xarxa ferroviària, la revisió de l’Estatut i 

tantes coses. És lògic, estan emprenyats. Recorda les lluites de la seva joventut: 

llibertat d’expressió, Estatut d’Autonomia. Va córrer davant dels grisos, a darrera 

també. Ha somiat moltes vegades amb una Catalunya independent, però ningú ha 

explicat si amb la independència quedarà millor o pitjor. Què passa amb les 

empreses? I amb els treballadors d’aquestes empreses que la majoria tenen tot el 

seu negoci a Espanya? Qui els governarà? Quins costos comporta tot això? La 

manifestació del dia 11 de setembre no era només a favor de la independència, 
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perquè hi havia molta gent protestant pels polítics que tenen d’àmbit nacional, 

àmbit autonòmic i també d’àmbit municipal. Després de debatre-ho a nivell intern, 

Gent d’Alella, en sessió assembleària arriben a la conclusió que han d’abstenir-se a 

l’espera d’aclarir on s’estan ficant. Vinculat al seu explicatiu, es troben que a El 

Full, butlletí informatiu municipal d’Alella, a l’apartat de Convergència i Unió, la 

regidora Sra. Xatart diu el següent: “Per la seva part Gent d’Alella es mostrava 

indiferent pel futur de Catalunya”. Pregunta a la regidora Sra. Xatart si era 

necessari fer aquesta observació, i si l’ha feta ella sola o li han dictat des de 

Barcelona. Li demana que refaci aquest insult cap a la seva gent i que ho faci 

també de forma pública en el proper Full si us plau.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta al regidor Sr. Bardes que no li ha dictat ningú, 

l’ha fet sola, i, després de la intervenció que ell va fer, aquesta regidora va 

interpretar exactament el que va escriure. Senzillament això. 

 

El regidor Sr. Bardes pregunta a la regidora Sra. Xatart si ho veu normal.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que li està dient que és una interpretació del que 

va passar al Ple, i, per tant, de les paraules del regidor Sr. Bardes, el que es va 

entendre, i no sap si no es volia explicar d’aquesta manera, però de les seves 

paraules el que es va entendre va ser això. Potser no es va explicar bé. Potser no és 

el que volia dir. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que potser la regidora Sra. Xatart no ho va entendre 

bé.  

 

La regidora Sra. Xatart manifesta que potser no el va entendre ella.  

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que potser no. La regidora Sra. Xatart no va 

entendre les seves paraules. 
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La regidora Sra. Xatart manifesta que ella de les seves paraules és el que va 

entendre. 

 

El regidor Sr. Bardes manifesta que no és la primera vegada que ho fa i ell creu que 

és una miqueta d’hora per començar a fer campanya. És que ella ha començat ja a 

fer campanya o què passa? Fa campanya, els deixa a ells malament i li dóna 

“pleitesía” total al Sr. alcalde en el mateix acte. Doncs ella mateixa, si ho veu 

normal. Aquests fets afectaran més la regidora Sra. Xatart que no pas a ells. Ella 

mateixa i endavant. 

 

El Sr. alcalde manifesta que aquí si haguessin de comentar els textos dels altres 

grups podrien estar fins a les dotze de la nit. Però li sembla molt lícit i cap 

problema.  

 

B) El Sr. alcalde manifesta que volia comentar dues qüestions. Una que la Generalitat 

de Catalunya ja ha fet l’aprovació inicial de l’ampliació de l’Espai d’Interès Natural, 

i que el proper dia 15 de novembre, d’1 a 12 del matí, hi haurà un tècnic del parc 

per informar la ciutadania interessada en què afectarà o no aquesta ampliació. I 

l’altra qüestió que varen aprovar aquí és la de posposar l’acte que tenien informatiu 

sobre la Torre del Governador, que tenien establert que podia ser el 15 de 

novembre, que, per un malentès entre la seva persona i els tècnics d’urbanisme, 

doncs la petició que es va fer d’un informe de valoració econòmica, el que podria 

tenir el cost d’expropiació, etcètera, i un informe que han acabat de dissenyar els 

diferents tècnics que participen de la Comissió de Treball, doncs s’han demanat ja a 

quatre arquitectes, a quatre empreses, que puguin informar-los. Entenen que entre 

demà i dilluns tindran les quatre propostes demanant pressupost econòmic i 

termini de valoració. Que, quan ho tinguin, traslladaran una proposta en els 

diferents portaveus dels grups municipals per triar-ne un d’aquests i que, quan 

tinguin fixat aquest termini, convocarien novament l’acte informatiu. Ara sí que, ja 
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amb més documentació, poder prendre tots plegats posicions amb molta més 

consciència i coneixement. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència alça la sessió, essent les 21 h 00 

min, de la qual s’estén aquesta acta que, com a secretari, CERTIFICO. 
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