Expedient: 929/2018 Ple 18/10/2018
Assumpte: Acta de la sessió ordinària del Ple

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2018
Caràcter: Ordinari
Data:18/10/2018
Hora: De les 21:00 h a les 21:28 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell
Assistents
Sr. Lluís Verdaguer Vivet (CiU)
Sr. Jordi Baucells Colomer (CiU)
Sra. Araceli Garcia Español (CiU)
Sr. Joan Casassas Martí (CiU)
Sra. Dolors Martí Verdaguer (CiU)
Sr. Santi Estragués Casanovas (CiU)
Sr. Toni Morcillo Soler (CiU)
Sra. Cristina Santamaria Abelló (CiU)
Sr. Salvador Clot Tor (ERC)
Sr. Lluís Rodríguez Rufart (ERC)
Sr. Xavier Blancafort Pujols (ERC)
Sra. Mercè Riera Camps (ERC)
Sr. Jacint Casadevall Puig (SI)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels acords de les Juntes de Govern Local.
Donar compte dels decrets de l’alcaldia.
Aprovació de les Ordenances Fiscals Municipals per a l’exercici del 2019.
Exp. 217/2018.
Aprovació de la modificació de crèdit núm. 6 del pressupost de l’exercici
2018. Exp. 928/2018.
Aprovació de la rectificació de l’Inventari general de béns de la Corporació
actualitzat a 31 de desembre de 2017. Exp. 935/2018
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2018
de sol·licitud de préstec al Programa de Crèdit Local de la Diputació de
Barcelona. Exp. 937/2018
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió.
Oberta la sessió per l'alcalde Sr. Lluís Verdaguer i Vivet a les 21:00 hores, s'ha
obtingut el quòrum de la totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació,
assistits per mi el secretari, Josep Rovira Sadurní que certifico.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 13 DE SETEMBRE
DE 2018 (P/09/2018 ORDINÀRIA)
L’Alcalde-president, en compliment del que estableix l’article 91.1 del RD 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), pregunta als/les Regidors/es assistents a la
present sessió si volen formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió
del Ple de 13 de Setembre de 2018 (P/09/2018 ORDINÀRIA), de la qual se’ls n’hi ha
entregat una còpia amb anterioritat a aquest acte.
No es formula cap observació i s’entén aprovada l’acta de la sessió del Ple núm.
09/2018 de data 13 de Setembre de 2018.

2. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
Es dona compte als membres del ple dels acords de les Juntes de Govern Local
celebrades de dates 3, 10, 17, i 24 de setembre i 1 d’octubre de 2018, havent-se
facilitat còpia de les actes de les mateixes als regidors juntament a la notificació de la
convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
Es dona compte als membres del ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de l’1 al 30
de setembre de 2018, havent-se facilitat una relació dels mateixos als regidors
juntament a la notificació de la convocatòria d’aquesta sessió.
El Ple en queda assabentat.

4. APROVACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER A
L’EXERCICI 2019. Exp. 217/18.
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 l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció.
Que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa
General de 15 d’octubre de 2018.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 0- ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
MUNICIPALS
Es modifica l’apartat 5 de l’article 6 - Dret a l’obtenció de còpia dels documents
que obren a l’expedient:
Article 6.- Dret a l’obtenció de còpia dels documents que obren a l’expedient
1. Les peticions de còpies hauran de realitzar-se pel contribuent o el seu representant,
per escrit.
2. L’obtenció de còpies facilitades per l’Ajuntament requerirà el pagament previ de la
taxa establerta per expedició i reproducció de documents.
3. Quan les necessitats del servei ho permetin, es complimentarà la petició del
contribuent en el mateix dia. Si es tracta d’un número elevat de còpies, o quan altre
fet impedeixi complir el termini anterior, s’informarà al sol·licitant de la data en què
podrà recollir les còpies sol·licitades. En circumstàncies especials, aquest termini no
excedirà de 10 dies naturals.
El moment per a sol·licitar còpies és el termini durant el qual s’ha concedit tràmit
d’audiència o, en defecte d’aquest, en el d’al·legacions posterior a la proposta de
resolució.
4. Per diligència incorporada en l’expedient, es farà constar el número dels folis dels
quals s’ha expedit còpia i la seva recepció pel contribuent.
5. Els contribuents no tindran dret a obtenir còpia d’aquells documents que,
figurant a l’expedient, afectin a dades personals, interessos de tercers o a la
intimitat d’altres persones. La resolució que denegui la sol·licitud de còpia de
documents obrants a l’expedient haurà de motivar-se.
Quan es susciti qualsevol dubte en relació amb els anteriors extrems, es consultarà a
la Secretaria.
Es modifica l’apartat 5 de l’article 20 – Sol·licitud per concessió de beneficis
fiscals:
Article 20.- Sol·licitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.

2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT
resoldre sobre la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les
ordenances fiscals.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà
desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades. Es presumirà que la consulta o obtenció es
autoritzada pels interessats excepte que consti en el procediment la seva oposició
expressa o la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, havent-se en
ambdós casos, d’informar a l’interessat prèviament dels seus drets en matèria
de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si l’administració
gestora del tribut no pot obtenir els esmentats documents, podrà sol·licitar
novament a l’interessat la seva aportació.
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit
del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 -IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Es modifica l’article següent:
Article 7.- Determinació de la quota, els 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 0,649 per cent quan es tracti de béns urbans i 0,755
per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 0,649 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

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Es modifica l’article següent:
Article 12.- Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Hisenda, l'Ajuntament, o l’Ens al qual hagi delegat
aquest les seves competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció
de l'impost, que comprendran la comprovació i la investigació, la pràctica de les
liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la notificació de la inclusió,
exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
Es modifica l’article següent:
Article 6.- Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,9407. Aquest coeficient
s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de
pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

EUR
24,49
66,14
139,61
173,91
217,36
161,66
230,25
287,81
82,05
161,66
230,25
287,81

Potència i classes de vehicles
EUR
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
34,29
De 16 a 25 cavalls fiscals
53,89
De més de 25 cavalls fiscals
161,66
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

34,29
53,89
161,66
8,58
8,58
14,69
29,40
58,78
117,57

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de
desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes
de vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4. IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
S’afegeix l’apartat 15 en l’article 2 Actes no subjectes:
15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys,
respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistencia d’increment de valor,
tret que l’administració pugui demostrat que s’ha produit increment de valor.
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportat
les proves que acreditin la inexistencia d’increment de valor.
Es modifica l’apartat 1 de l’article 13 Comprovació de les autoliquidacions:
1. Els òrgans gestors comprovaran que l’autoliquidació s’hagi efectuat mitjançant
l’aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d’aquestes normes, sense
perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en
especial pel que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del que
es preveu a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta Ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM.
INSTAL·LACIONS I OBRES

5.

IMPOST

SOBRE

CONSTRUCCIONS,

Es modifica l’Annex que es cita a l’article 9 d’aquesta ordenança:
Tal com es disposa a l’article 9 d’aquesta Ordenança, la base imposable de
l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula es
determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2018, ponderat
amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen, quan el resultat obtingut sigui
superior a l’import del pressupost que hagi presentat l’interessat.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base
imposable susdita.
I. TREBALLS D'EDIFICACIÓ, URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes,
expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada
mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que s’assimila al
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls
de referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu.
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 492,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.

Els coeficients correctors que es faran servir són el següents:
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
1.1. En edificacions de nova planta i addicions.
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edifici aïllat (4 façanes).
- Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis.
- Edifici en testera (3 façanes).
- Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis.
- Edifici entre mitgeres (1 / 2 façanes).

Ct
1,20
1,10
1,00

1.2. En obres de reforma i rehabilitació.
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
Rehabilitació
integral
d’edifici
conservant
exclusivament les façanes.
- Reformes que afectin elements estructurals.
- Reformes que no afectin elements estructurals.
- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments (aplicat a la superfície de façana).
- Reformes de poca entitat que no afectin elements
estructurals ni instal·lacions.
- Rehabilitació de façanes sense substitució de
tancaments (aplicat a la superfície de façana).

Ct
0,90
0,70

0,50

0,30

NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta.
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil.
TIPOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ
- Moviments de terres i infraestructura.
- Superficials complementàries.
- Piscines i obres sota-rasant.

Ct
1,10
1,00
1,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu).
USOS
- Ascensor
- Hotels de 5 estrelles. Museus. Sales de cinema. Teatres,
auditoris.
- Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris
- Balnearis. Biblioteques. Hotels de 4 estrelles. Centres
d’investigació i laboratoris universitaris. Centres
penitenciaris. Estacions, aeroports i terminals de
transports. Facultats i escoles universitàries.

Cu
10,00
3,00
2,80

2,60

Edificis de jutjats. Laboratoris d’anàlisi. Palaus
d’exposicions i congressos.
- Aparthotel i residències. Cementiris. Centres de culte.
Clubs socials amb serveis. Edificis administratius. Edificis
serveis públics. Hotels de 3 estrelles.
- Centres mèdics, consultoris. Despatxos amb alt
equipaments. Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2
estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris.
Oficines. Pavellons i complexos esportius i d’oci.
Restaurants i cafeteries.
- Construccions per turisme rural. Dispensaris, CAP.
Hostals i Pensions. Hotels d’1estrella. Llars d’infants i
parvularis. Piscines cobertes.
- Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria
intensiva i escorxadors. Habitatge adossat. Habitatge
unifamiliar. Sales d’usos múltiples.
- Habitatge col·lectiu. Vestidors.
- Edificis d’aparcaments. Locals i magatzems comercials
sense ús. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes
edifici industrial.
- Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials,
tallers i fàbriques. Garatges. Graners o magatzem.
Piscines descobertes. Quadres estables.
- Magatzems i naus industrials.
- Coberts.
- Piscines (sense cobrir).
- Parcs i jardins.
- Càmpings i pistes esportives descobertes. Façanes i
cobertes. Graderies. Obres d’urbanització.
- Estacionaments en superfície. Paviments d’asfalt.
Tanques i murs.
- Paviments amb drenatge.
- Condicionament de terreny.
-

2,40

2,20

2,00

1,80

1,60
1,40

1,20

1,00
0,70
0,60
1,00
0,40
0,30
0,20
0,10
0,05

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície
parcial a la qual s’ha d’aplicar.
II. TREBALLS D'ENDERROC
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu.
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.

Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 482,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct).
TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ
- Edificacions en zones de casc
antic.
- Edificacions entre mitgeres.
- Edificacions aïllades.

Ct
0,30
0,20
0,10

2. COEFICIENT D’ÚS (Cu).
USOS
Cu
- Altures de menys de 10 metres. 0,10
- Altures de més de 10 metres.
0,15

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16. TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Es modifiquen els epígrafs 1, 2 i 3 de l’article 6 – Quota tributària:
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons
la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les
tarifes següents:

Epígraf 1. Censos de població d’habitants
1. Certificacions d’empadronament en el cens de població
- Vigent
- De censos anteriors
2. Certificats de convivència i residència
Epígraf 2. Certificacions
1. Certificació de documents o acords municipals

Euros

Trami
tació
electr
ònica
€

1,00
2,20
1,00

0,00
0,00
0,00

1,50

0,00

2. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit
a) Senyalitzacions horitzontal i vertical o senyalització de semàfors
(amb plànol)
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla, amb
distància o direccions i girs de circulació (amb plànol)
c) Parades de bus, taxis i estacionament de vehicles en general o
itineraris i recorregut (amb plànol)
d) Altres informes (sense plànol)
e) Altres informes (amb plànol)
f)De distància
4. Altres certificacions amb recerca de dades
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines
municipals
1. Informacions testificals
2. Per expedició de certificacions i informes en expedients de
traspassos, d’obertura o similars de locals, per cada un
3. Pel visat de documents en general, que no estan expressament
tarifats, per cada un
4. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, tamany Din A-4 o
inferior
5. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, tamany Din A-3
6. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia en color, tamany
Din A-4 o inferior
7. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia en color, tamany
Din A-3
8. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia amb certificació o
diligència de compulsa, tamany Din A-4 o inferior
9. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia amb certificació o
diligència de compulsa, tamany Din A-3
10. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia en color amb
certificació o diligència de compulsa, tamany Din A-4 o inferior
11. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia en color amb
certificació o diligència de compulsa, tamany Din A-3
12.- Per cada certificació o diligència de compulsa en un document

27,00
27,00
27,00
4,50
27,00
1,00
10,00

0,00
0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,50
0,80
1,00
1,60
1,50
1,80
2,00
2,60
1,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21. TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA,
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS
PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES.
Es modifica l’apartat 31 de l’article 6- Quota tributària:
Article 6.- Quota tributària.

31. Tramitació del procediment de la comunicació de la cessament
d’activitats amb incidència ambiental.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ESCOLA BRESSOL
Es modifica tota la ordenança, que queda redactada de la següent manera:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLES MUNICIPALS
Article 1r.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ) i v) del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d’escoles municipals, que es
regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’escolarització, atenció,
cura i vigilància dels nens, i altres complementaris, propis de les escoles bressol i la
prestació del servei d’ensenyament de música i arts, quan aquests es realitzin pels
serveis municipals.
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de les
activitats d’ensenyament i altres complementaris que es detallen a l’article 6 d’aquesta
Ordenança.
2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de
l’escola bressol i/o els alumnes majors d’edat en el cas d’altres ensenyaments.
Article 4t.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei
General Tributària i a l’Ordenança General.
Article 5è.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es
contenen tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa
capacitat econòmica.

Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. A) TARIFES ESCOLA BRESSOL:

Euros

Epígraf primer: Quotes anuals (Es cobren amb el primer rebut del mes de
setembre):
1. Material escolar, per curs:
Epígraf segon: Quotes mensuals (Es cobren el dia 5 del mes vigent):
1. Quota mensual jornada sencera:
2. Quota hora extraordinària, unitat
3. Quota hores extraordinàries, mes:
Epígraf tercer: Quotes menjador (Es cobren amb el rebut del mes següent a la
seva realització):
1. Dinars mensuals:
2. Dinars esporàdics:
3. Berenars mensuals:
4. Berenars esporàdics:

86,36
190,12
5,14
25,70

105,90
7,20
36,84
2,44

Si hi ha dos germans matriculats a l’escola o bé a les famílies nombroses s’aplicarà
un descompte del 10 per cent a la quota mensual. Caldrà presentar documentació que
ho acrediti.
1. B) TARIFES ESCOLA DE MÚSICA:
-Import anual matrícula (en realitzarà en dos pagaments als
mesos de juliol i setembre):
Alumnes sensibilització
Resta d’alumnes
-Quotes mensuals:
Sensibilització (3, 4 i 5 anys)
Primer (6 anys) Inclou els tallers d’instrument
Segon (7 anys)

Euros

Tercer i Quart (8-9 anys)
Grup instrumental opcional
Cinquè i Sisè (10-11 anys) Grup instrumental inclòs
Grau mig (12-13 anys): 1h llenguatge + 45 min. instrument
Opcional: 45min. grup instrumental o 45min. cant coral
Grau mig (14-17 anys): Instrument + grup instrumental

104,50
12,50
109,50
92,25
12,50
30min.setmana: 74,00
45min.setmana: 92,50
17,00
50,50
37,25
17,00
30min.setmana: 86,00
45min.setmana:
110,75
8,00

Conjunts instrumentals
Llenguatge d’adults
Combo d’adults
Banda d’adults
Instrument majors de 18 anys

-Quota anual Ampa (import per familia):

63,75
84,25
26,00
64,00
86,00

Descompte del 50% en la matrícula amb el carnet de família nombrosa o
monoparental. En cas de dos o més alumnes a l’escola d’una mateixa unitat
familiar sense carnet de família nombrosa, descompte de 20 euros per matrícula.
Descompte del 10% en la quota mensual per famílies nombroses i
monoparentals, o amb més de dos alumnes d’una mateixa unitat familiar a
l’escola. S’aplica als cursos d’elemental i grau mig. En adults i adolescents,
s’aplica només en l’instrument.
1. C) TARIFES ESCOLA D’ARTS:

Euros

-Imports anual matricula:
Tai-Txi i Ioga

12,50

Tallers, Pintura i cerámica

20,00

-Quotes mensuals:
Dibuix i pintura infantil,2 hores

18,25

Dibuix i pintura juvenil, 2 hores

20,25

Dibuix i pintura adults, 3 hores
Dibuix i pintura adults, 2 hores

25,30
20,25

Tallers Creatius 2 hores
Tallers creatius 3 hores

20,25
25,25

Ioga, 2 hores/setmana
Ioga, 1 hora /setmana

31,00
18,00

Ceràmica, 2 hores
Tai-Txi 1’30 min/setmana

20,25
28,25

Article 7è.- Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia,
la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà
sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a diversos mesos, la taxa
s’acreditarà quan s’iniciï l’activitat que constitueix el fet imposable.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació:
a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l’import total de la taxa.
b) En servei de duració superior a 1 mes, l’import corresponent al primer mes.
2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements
de la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3. L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa per serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei,
caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària,
que sol·licitarà l’interessat en les oficines municipals.
5. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
Article 9è.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa
reguladora en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la
Llei General Tributària i l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el …….. començarà a regir
el dia 1r. de gener de l’any 2019 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació
o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26. TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS
FUNERARIS
Es modifica l’article següent:
Article 6. Quota tributària
1.La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
TARIFA I:
Euros
Epígraf primer. Venda i lloguer de drets funeraris de nínxols i columbaris:
A) Nínxols de la zona nova del cementiri:
Venda:
1. Assignats d’acord a l’ordre de numeració correlatiu establert per
columnes de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran
drets funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes:
610,53
2. Assignats sense l’ordre de numeració correlatiu establert per columnes
de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran drets
funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes:
1.095,00
B) Nínxols de la zona antiga del cementiri:

Venda:
Assignats, s’hi ha de disponibles, a elecció del comprador. En cap cas es
vendran drets funeraris si no hi ha inhumació de cadàver o de restes:
Lloguer:
Assignats, s’hi ha de disponibles, a elecció del llogater per temps limitat a
tres anys. Cas que no hi hagués cap de disponible, es podran assignar per
la corporació nínxols de la zona nova del cementiri:
C) Columbaris:
Venda:
1. Assignats d’acord a l’ordre de numeració correlatiu establert per
columnes de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran
drets funeraris si no hi ha dipòsit de cendres:
2. Assignats sense l’ordre de numeració correlatiu establert per columnes
de dalt a baix i per files d’esquerra a dreta. En cap cas es vendran drets
funeraris si no hi ha dipòsit de cendres:
Epígraf segon. Venda a la Corporació de drets funeraris de nínxols i
columbaris:
Nínxols de la zona antiga del cementiri:
Nínxols de la zona nova del cementiri:
Columbaris:
Epígraf tercer. Col·locació de làpides, conservació i neteja:
A) Per cada làpida en nínxol:
B) Per la realització de reparacions d’urgència o de treballs de conservació
i neteja, bé a instància de part bé d’ofici, quan, requerit per a això, el
particular no atengués el requeriment en el termini concedit a aquest efecte,
a més del valor dels materials utilitzats, s’exigirà per cada operari i hora:
Epígraf quart. Registre de transmissions:
A) Per cada inscripció en els registres municipals de transmissió dels drets
funeraris de nínxols o columbaris, a títol d’herència entre pares, cònjuges i
fills:
B) Per cada lliurament de duplicat de títol de drets funeraris de nínxols i
columbaris:
Epígraf cinquè. Manteniment:
Per la conservació, neteja i manteniment de nínxol o columbari, a l’any:
TARIFA II
Epígraf primer. Servei de tanatori:
Tarifes del servei Recepció amb cerimònia
Tarifes del servei número 6
Tarifes del servei número 7
Tarifes del servei número 8
Tarifes del servei número 9

141,00

71,20

188,00

336,00

141,00
610,53
188,00
1,96

20,90

15,00
15,00

10,00
Euros
402,54
€/servei
644,36
€/servei
902,19
€/servei
1044,24
€/servei
1145,69
€/servei

Tarifes del servei número 10
Tarifes del servei número 11
Tarifes del servei número 12
Tarifes del servei número 14
Tarifes del servei número 15

1294,85
€/servei
1633,5
€/servei
1925,08
€/servei
2779,27
€/servei
3000,39
€/servei

Epígraf segon. Serveis complementaris i altres:
Flors, centre variat 1
Flors, centre variat 2
Flors, Coixí o centre de roses vermelles o blanques
Flors, Corona 1
Flors, Corona 2
Flors, Rosa vermella o blanca (unitat)

Esqueles
Esqueles a partir de 100 unitats

Recordatoris

Recordatoris a partir de 100 unitats
Expedient trasllat i conversió

Publicació esqueles periòdics
Recollida i encaixament
Vestir o amortallar difunt
Condicionament de cadàvers
Condicionament de cadàvers amb tanatoestètica

50,25€/cent
re
90,45€/cent
re
135,68€/coi
xí o centre
145,73€/co
rona
180,90€/co
rona
3,02€/rosa
50,00€/
100
esqueles
0,20€/esqu
ela
55-115€
100
recordatori
s.
0,250,35€/recor
datori
83,42€/unit
at
74,113494,87€/p
ublicació
127,50€/ser
vei
35,70€/serv
ei
41,51€/serv
ei
114,64€/ser
vei

Condicionament nínxol
Caixa de zinc
Vàlvula
Tràmits

Emissió d'esqueles per radio
Trasllat cadàvers, per cada Km.
Trasllat cadàvers
Trasllat cadàvers dieta operari i dia
Llençol
Capella ardent serveis de la Mancomunitat
Capella ardent/excés de (12 hores)
Capella ardent (us exclusiu cambra de refrigeració)
Capella ardent, serveis externs
Trasllat de restes dins del mateix cementiri
Trasllat de restes d'un nínxol a la fossa comú
Urnes de plàstic per a restes
Urnes de fusta per a restes
sudaris opacs amb cremallera
Fundes de restes

Recepció i sepultura directa al cementiri
Recepció i sepultura directa al cementiri amb columbaris
Enterrament a Tomba o Panteó
Incineració
2. No hi ha tarifes reduïdes.

156,95€/ser
vei
179,91€/cai
xa
16,35€/unit
at
57,78€/serv
ei
35,5981,79€/serv
ei
0,47€/km
62,29€/serv
ei
81,79€/dia
34,60€/unit
at
301,50€/dia
150,75€/12
hores
150,75€/dia
660,78€/dia
314,16€/ser
vei
220,32€/ser
vei
63,21€/serv
ei
134,33€/ser
vei
46,03€/serv
ei
42,87€/serv
ei
308,45
€/servei
183,60€/ser
vei
792,00€/ser
vei
603,00€/ser
vei

3. Pels serveis complementaris que no figuren a l’epígraf segon de la Tarifa II, que
siguin efectuats per empreses alienes, s’aplicarà el preu corresponent a la despesa
que s’hagi d’atendre per aquest concepte.
4. Les quotes que es fixen en la tarifa són per a cada servei prestat.
5. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Benestar.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28. TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS.
Es modifiquen els articles següents:
Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota:
a) Els titulars d’habitatges que estiguin desocupats i siguin inhabitables.
A tal fi serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti cada any aquesta
bonificació, adjuntant a la sol·licitud justificació documental que
l’habitatge no disposa de subministrament elèctric.
Un cop rebuda la sol·licitud, els serveis tècnics comprovaran si l’estat dels
habitatges és inhabitable. Una vegada realitzada aquesta comprovació, es
retornarà la quota pagada al subjecte passiu.
b) Les activitats econòmiques i empresarials que justifiquin i acreditin que
una empresa externa els presta el servei de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris. La
sol·licitud s’haurà d’efectuar durant el mes de gener de cada any.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota:
A- Famílies amb circumstàncies especials: Que tots els membres de la unitat
familiar, empadronats al domicili, compleixin alguna de les condicions
següents:
- Tenir més de 65 anys complerts o els compleixin durant l’exercici
d’aplicació.
- Ser menor d’edat.
- Estar declarat discapacitat amb un mínim del 65%.
3. Gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota:
B- Famílies nombroses que compleixin les condicions següents:

- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família nombrosa.
- Que tots els membres de la família nombrosa estiguin empadronats en
el domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu.
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major
d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels
progenitors, excepte en el cas que tinguin reconegut algun grau de
discapacitat.
C- Famílies monoparentals que compleixin les condicions següents:
- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família monoparental.
- Que tots els membres de la família monoparental estiguin empadronats
en el domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu.
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major
d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels
progenitors, excepte en el cas que tinguin reconegut algun grau de
discapacitat.
Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació s’hauran de presentar abans
del 31 de març de l’exercici d’aplicació, i es mantindrà mentre estigui previst en
l’Ordenança Fiscal i es compleixin els requisits necessaris establerts en cada
moment. Si la sol·licitud es presenta a partir de la data esmentada, la bonificació
s’aplicarà, en el seu cas, a l’exercici següent.
A les sol·licituds caldrà presentar, en els casos d’aplicació:
a) Fotocòpia del carnet/títol de família nombrosa o monoparental.
b) Carnet de discapacitat.
c) Justificació documental que l’habitatge no disposa de subministrament
elèctric, si é el cas.
d) Justificació documental de servei extern de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i residus, si és el cas.
4. S’entendrà per habitatge habitual aquell que figuri com a domicili del subjecte
passiu en el padró municipal d’habitants.
5. Si es modifiquen les condicions personals dels subjectes passius de forma
que resultin improcedents les bonificacions, aquells vindran obligats a
comunicar-ho a l’Ajuntament, a efectes que es pugui liquidar la taxa.
6. Caldrà una resolució expressa a les sol·licituds per a la seva aplicació.
Article 6. Quota tributària:

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del
lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
TARIFES PER ANY:
Habitatges:
A) Per cada habitatge no aïllat

Euros

124,89
B) Per cada habitatge unifamiliar aïllat
163,92
C) Per cada habitatge unifamiliar aïllat tipus masia al que només se li fa una
recollida mensual, que són: Mas Bellpuig, Casanova de l’Om, Caseta del
Puig, El Camp, Hostal dels Frares, Masgrau, La Codina, Can Miralpeix, La
Valldevall, Can Lluís Farré i Mas El Gurri Gros, SAT El Molist, Les Àmfores,
Bastag Team SL.
124,89
NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
Article 12. Quota tributària:
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i
eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local ,
que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
TARIFES PER ANY:
Epígraf primer. Despatxos o locals professionals
Per cada despatx o local professional
Epígraf segon. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, sense restauració
B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, amb restauració fins a
90,00 metres quadrats
C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals, amb restauració de més
de 90,00 metres quadrats
B) Pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, col·legis i altres
centres de naturalesa anàloga, sense restauració
C) Càmpings
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats, cooperatives i establiments similars
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures, hortalisses i establiments
similars
C) Peixateries, carnisseries, cansaladeries, xarcuteries, ultramarins,
colonials, pastisseries, xocolateries, botigues de venda de llegums,

Euros
167,53
215,33
545,19

960,53
215,33
1.494,60
743,55
743,55

215,33

congelats, verdures, hortalisses, pa, pastes, bolleria, llaminadures i
establiments similars
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants:
1. Locals fins a 90,00 metres quadrats
2. Locals de més de 90,00 metres quadrats
B) Cafeteries, whisqueries, pubs, bars, tavernes, pizzeries, rostisseries,
braseries i establiments de venda de menjars o plats cuinats o precuinats
i establiments similars
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
A) Cinemes, teatres, cafès-teatres i establiments similars
B) Sales de festes, discoteques, bars musicals, sales de bingo i
establiments similars
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils, comercials o de serveis
A) Centres oficials
B) Oficines bancàries i locals similars
215,33
D) Altres locals industrials, mercantils, comercials o de serveis no
expressament tarifats

330,27
743,55

330,27
215,33
743,55
215,33
215,33
215,33
163,92

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Es modifica l’article 5. Beneficis fiscals que queda redactat de la següent
manera:
1. Gaudiran d’una bonificació en la tarifa del servei municipal de
subministrament domèstic d’aigua potable, consistent en l’aplicació de la
tarifa de fins a 10m3 a tot el consum real de la unitat familiar i fins a un
màxim de 75m3 per trimestre, els subjectes passius en el domicili habitual
dels quals en data 31 de març de l’exercici d’aplicació hi estiguin
empadronades les persones que compleixin les condicions d’algun dels
apartats A, B o C següents:
A-Famílies amb circumstàncies especials: Que tots els membres de la unitat
familiar, empadronats al domicili, compleixin alguna de les condicions
següents:
- Tenir més de 65 anys complerts o els compleixin durant l’exercici
d’aplicació.
- Ser menor d’edat.
- Estar declarat discapacitat amb un mínim del 65%.
B-Famílies nombroses que compleixin les condicions següents:
- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família nombrosa.

- Que tots els membres de la família nombrosa estiguin empadronats en
el domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu.
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major
d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels
progenitors, excepte en el cas que tinguin reconegut algun grau de
discapacitat.
C-Famílies monoparentals que compleixin les condicions següents:
- Que siguin titulars del carnet i/o títol de família monoparental.
- Que tots els membres de la família monoparental estiguin empadronats
en el domicili “habitatge habitual” del subjecte passiu.
- Que en aquest domicili no hi hagi empadronada cap altra persona major
d’edat i de fins a 65 anys a part dels subjectes passius o dels
progenitors, excepte en el cas que tinguin reconegut algun grau de
discapacitat.
2. Les sol·licituds per a l’obtenció de la bonificació s’hauran de presentar abans
del 31 de març de l’exercici d’aplicació, i es mantindrà mentre estigui previst
en l’Ordenança Fiscal i es compleixin els requisits necessaris establerts en
cada moment. Si la sol·licitud es presenta a partir de la data esmentada, la
bonificació s’aplicarà, en el seu cas, a l’exercici següent.
A les sol·licituds caldrà presentar, en els casos d’aplicació:
a) Declaració de l’IRPF de tots i cadascun dels components de la unitat
familiar i altres persones empadronades a l’habitatge. L’ingrés màxim que
donarà
dret
a
l’aplicació
de
la
bonificació
serà
de
390,00€/mensuals/persona (aquesta quantitat es calcularà dividint la
suma dels ingressos bruts totals/globals de les persones que habitin i
estiguin empadronades a l’habitatge habitual.
b) Fotocòpia del carnet/títol de família nombrosa o monoparental.
c) Carnet de discapacitat.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA
VIA PÚBLICA
Es modifica l’article següent:
Article 4. Quotes tributàries
1. La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:

TARIFES:
Epígraf primer. Per retirada i transport de cada vehicle:

Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles
de característiques anàlogues:
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg. PMA:
Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg. PMA:
Servei fallit o anul·lat
Epígraf segon. Per dipòsit i custòdia del vehicle, per dia:
Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes i altres vehicles
de característiques anàlogues:
Automòbils de turisme, camions i similars fins a 3.500 kg. PMA:
Tota mena de vehicles amb PMA superior a 3.500 kg. PMA:

Euros
Serveis en
dies
laborables

Euros
Serveis en
dies
festius
i
nocturns

70,81
70,81
130,00
37,00

98,00
98,00
160,00
50,00

3,29
3,29
9,17

3,29
3,29
9,17

Segon.- Derogar l’ordenança fiscal núm. 45 -Taxa per la prestació del servei municipal
de deixalleria de Taradell, amb efectes del 31 de desembre de 2018.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Intervencions:
El secretari explica les modificacions de les ordenances fiscals municipals pel 2019.
L’Alcalde comenta que bàsicament son temes purament administratius i que no
s’augmenta cap taxa ni impost excepte l’IBI i els Residus que s’actualitzen amb l’IPC.
El Sr. Clot afegeix que només hi ha dues actualitzacions l’impostos i taxes i recordar
que portem molts anys congelant, i destacar les noves casuístiques per les
bonificacions d’impostos.

L’Alcalde comenta que les bonificacions són molt noves, fa un parell d’any que
s’apliquen i a la pràctica s’intenta anar ajustant cada any.
El Sr. Casadevall comenta que les ordenances fiscals representen els ingressos més
importants de l’Ajuntament i caldria que això arribés a la màxima gent del poble
possible perquè ho coneguin i posar en valor l’esforç i component social de les
ordenances.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

5.APROVACIÓ DE LA MODIFICACIO DE CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2018. Exp. 928/18.
Ateses les propostes de despeses i la possibilitat de baixes de crèdits deduïbles, es
procedeix a l’aprovació de la modificació de crèdit 6/2018 en la modalitat de suplement
i habilitació de crèdits finançats amb contribucions especials, quotes urbanístiques i
romanent de tresoreria.
Atès que en data 15-10-18, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Atès que en data 15-10-18 la Intervenció de Fons va informar favorablement la
proposta d’Alcaldia.
Realitzada la tramitació legalment establerta.
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement per a la Comissió
Informativa General de 15 d’octubre de 2018.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 6/2018, en la
modalitat de suplement i habilitació de crèdits finançats amb contribucions especials,
quotes urbanístiques i romanent de tresoreria i d’acord amb el detalls següent:
DESPESES
HABILITACIÓ DE CRÈDITS

APLICACIÓ

00016
TOTAL

15300

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ HABILITACIÓ
INICIAL
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

URBANITZACIÓ
PM1-3 CR. FONT 0,00
60904 D'EN DEU

318.027,75

318.027,75

0,00

318.027,75

318.027,75

SUPLEMENTACIÓ DE CRÈDITS
CONSIGNACIÓ SUPLEMENT
INICIAL
CRÈDIT

CONSIGNACIÓ
FINAL

15.731,10

6.063,54

21.794,64

TOTAL

15.731,10

6.063,54

21.794,64

TOTAL DESPESES

15.731,10

324.091,29

339.822,39

APLICACIÓ

00016

93300

DESCRIPCIÓ

REFORMES
SOSTENIBLES
EDIFICIS
63212 MUNICIPALS

ORIGEN DE FONS
NOUS O MAJORS INGRESSOS

APLICACIÓ

00016

00016

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ NOUS O MAJORS CONSIGNACIÓ
INICIAL
INGRESSOS
FINAL

CONTRIBUCIONS
ESPECIALS
35004 URBANITZACIÓ
0,00
PM1-3 FONT D'EN
DEU
QUOTES
URBANISTIQUES
39610 URBANITZACIÓ
0,00
PM1-3 FONT D'EN
DEU
0,00

TOTAL

79.716,49

79.716,49

229.453,87

229.453,87

309.170,36

309.170,36

ROMANENT DE TRESORERIA

APLICACIÓ

00001

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
ROMANENT
INICIAL

ROMANENT PER A
87000 DESPESES
52.363,93
GENERALS

TOTAL FINANÇAMENT

52.363,93

CONSIGNACIÓ
FINAL

14.920,93

37.443,00

324.091,29

346.613,36

Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats podran
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta d’una modificació que respon a la finalització de les
obres d’urbanització del carrer de la Font d’en Deu i l’obertura de noves zones
urbanitzables, i properament es reuniran amb els veïns que hauran de pagar les
contribucions especials. La modificació de crèdit també inclou posar llums led a la
biblioteca.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
6.APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS DE
LA CORPORACIÓ ACUTALITZAT A 31 DE DESEMBRE DE 2017. Exp. 935/18.
Per part de la Secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent
corresponent a la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament referida a
la data 31-12-2017.
D’acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte.
Vist l’informe de secretaria-intervenció.
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa
General de 15 d’octubre de 2018.
Es proposa l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat de data 31-12-2017 i formulat pel Secretari, del qual en resulta un valor de
.-30.527.783,53 €.Segon.-Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació de Govern.”
Tercer.- Procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat de béns i drets que no
figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.

Intervencions:
L’Alcalde explica que es tracta de l’actualització de l’inventari que és una feina
important que s’ha fet en els últims dos anys subvencionat per la Diputació de
Barcelona, i cal anar actualitzant.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
7. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15
D’OCTUBRE DE 2018 DE SOL·LICITUD DE PRÉSTEC AL PROGRAMA DE
CRÈDIT LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Exp. 937/2018
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 15 d’octubre de 2018 que textualment
disposa:
“Vist que en el Pressupost Municipal de l’exercici 2018 vigent , està prevista al capítol
9 de l’Estat d’Ingressos la concertació d’una operació de préstec per import de
723.046.75 € , destinada al finançament de l’aportació municipal a les obres de la
Ronda Montserrat ( prefinançament ) i a les obres d’urbanització i millora polígons
industrials el Vivet i Castellets , previstes al programa d’actuacions d’inversió del
Pressupost Municipal 2018.
Que el percentatge d’endeutament de l’Ajuntament previst a 31-12-2018 , que inclou
la concertació d’aquesta operació, serà del 72.91%
Que la millor opció per la concertació d’aquesta operació de préstec es la sol·licitud
al programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona, ja que comporta la
negociació conjunta del préstec davant d’una Entitat Financera i la concessió d’una
subvenció a l’Ajuntament per el pagament dels interessos del préstec.
Que entre d’altres , els préstecs concertats en l’ àmbit del Programa de Crèdit Local
per al 2018, s’han establert les següents condicions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disponibilitat : Màxim 1 any
Termini de carència màxima : 1 any
Termini màxim incloent la carència: 10 anys
Sistema d’amortització : Trimestral segons habitual de l’Entitat financera
Període de liquidació d’interessos : trimestral
Tipus d’interès : Euríbor a 3 mesos , mes diferencial sota criteris de prudència
financera ( que estableixi la Secretaria General de Tresor i Política financera )
– 11% de dit diferencial en el moment de la concessió, amb vida mitjana de
67.50 mesos
7. Sense comissions.
8. Entitat financera : Banco de Sabadell, S.A.
Vist l’informe favorable de Secretaria- Intervenció.

Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona per tal que efectuí tots els tràmits ,
estudis i qualificacions necessàries per a l’assoliment del préstec de 723.046.75 € i la
corresponent subvenció dels interessos , que s’aplicaran a la finalitat esmentada i en
els termes reglamentats per la Diputació de Barcelona i el corresponent contracte que
se signarà amb el Banco de Sabadell ,S.A.
Segon. Facultar l’alcalde Lluis Verdaguer Vivet per tal que pugui signar els documents
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Tercer. Comunicar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
de la Generalitat de Catalunya la signatura d’aquesta operació.”
Vist que aquesta proposta ha estat informada favorablement a la Comissió Informativa
General de 15 d’octubre de 2018.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern Local de de 15 d’octubre de 2018
de sol·licitud d’un préstec a la Diputació de Barcelona a signar amb el Banc de
Sabadell en el marc del Programa de Crèdit Local, d’import .-723.046,75 €.Intervencions:
L’Alcalde comenta que ja s’havia parlat anteriorment d’aquest finançament i que és
per finançar l’obra de millora dels polígons, que ens subvenciona en part la Diputació,
i la Ronda Montserrat que estem a prop de fer una licitació segons vagin les
negociacions amb els veïns. Que són dues inversions necessàries que podem tirar
endavant perquè estem dins els marges d’endeutament legals.
El Sr. Clot vol afegir que celebren la sol·licitud d’aquest préstec i que els grans
projectes estan a punt de començar i que haurà estat una bona legislatura.
El Sr. Casadevall vol comentar que les negociacions amb els veïns estan donant bons
fruits i que les obres importants estan agafant cos i cal felicitar-nos. I que és una bona
gestió el fet que els interessos del crèdit no afectaran al poble .
L’Alcalde afegeix que és un tipus de crèdit que està bonificat però no al 100%, però
tal com estan avui en dia els interessos és un cost insignificant. Que esperem que es
pugui portar a terme ben aviat, dins d’aquesta legislatura.
Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.

8.PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I sense més assumptes a tractar, essent les 21:28h, l'alcalde aixeca la sessió de la
qual jo el secretari estenc aquesta acta. En dono fe.
Lluís Verdaguer Vivet
Alcalde de Taradell
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