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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 4 
Data: 30 d’octubre de 2013 
Hora:  19,05 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sr. Toni Badia Ortega 
Sr. Gemma Domínguez Garangou  
Sra. Xavier Ribas Surroca 
Sr. Maria Remei Brescó  Esteve 
Sr. Julià Gifre Serarols 
Sr. Anna Maria Masachs Coll 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sr. Ivan Méndez Riera 
 
 
Secretària  
Imma Parramon i Burch 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la 
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent: 
 
 
1.DICTAMEN PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS 
DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2014 
 
La senyora Borràs pregunta, en relació a la taxa d’expedició de documents, la taxa per 
informe tècnic extern per què es necessita. 
 
Respon l’alcalde que, segons quins casos és necessari quan no el tinguem nosaltres, 
per exemple, hi ha hagut alguna vegada que durat la tramitació d’un expedient ha estat 
necessari l’informe d’un enginyer agrònom. 
 
La senyora Borràs entén doncs que serà sempre que no tinguem nosaltres els mitjans 
per fer-ho. Pel que fa als nínxols, pregunta si s’ha fet una baixada important. 
 
El senyor alcalde li respon que sí, en funció de l’estudi de costos que s’ha fet. 
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El senyor Gifre pregunta si l’ha fet un tècnic aquests estudis. 
 
El senyor alcalde respon que no, l’han fet els serveis econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de 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 
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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.  
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, els següents 
 

A C O R D S 
 
1r.  Derogar les Ordenances fiscals núm. 7 i 21 reguladores de les taxes 
d’escombraries i per utilització de l’alberg municipal vigent fins l’exercici 2013. 
 
2n.  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2014 i següents, que tot seguit es detallen i figuren dins l’annex 1 del present acord: 

 

 O.F. núm. 2 de l’impost sobre béns immobles 

 O.F. núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents 
administratius 

 O.F. núm. 9 de la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i control 
ambiental de les activitats i instal·lacions, dels espectacles públics i activitats 
recreatives, i de les activitats innòcues 

 O.F. núm. 11 de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local 

 O.F. núm. 12 de la taxa de clavegueram 

 O.F. núm. 14 de la taxa pel servei de cementiri municipal 

 O.F. núm. 19 de la taxa per utilització d’edificis i instal·lacions municipals 

3r.  Aprovar la nova ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei de gestió de residus municipals.  
 
4t. 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. 
 
5è. Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en l’esmentat termini 
d’exposició pública, els acords adoptats d’aprovació provisional es consideraran 
elevats a definitius. 
 
6è. Disposar, així mateix, que els acords definitius, incloent-hi els provisionals elevats 
automàticament a aquesta categoria, i el text íntegre de les modificacions aprovades, 
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es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de 
gener de 2013.” 
 

 
ANNEX A L’ACORD 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 2 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 
 
ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL 
 
L’impost sobre Bens Immobles es regirà en aquest municipi : 
 

a) Per les normes reguladores d’aquest impost contingudes en el text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

b) Per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la que s’estableixen determinades mesures en 
matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres. 

c) Per la present ordenança fiscal. 
 
 
ARTICLE 6. QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
 
1. El tipus de gravamen pels béns de naturalesa urbana serà del 0,68%. 
2. Els bens immobles de naturalesa rústica serà del  0,80% 
3. Els bens immobles de característiques especials el tipus de gravamen serà el 1,26% 
 
Amb efectes pels períodes impositius que s’inicien en els anys 2014 i 2015, aquests tipus de 
gravamen resultaran incrementats en un 6%, atès que el municipi de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí va ser objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general pels béns 
immobles urbans com a conseqüència d’una ponència de valors total aprovada al 2004. 
 
Aquest increment únicament s’aplicarà en els següents casos: 
 

- Als immobles d’ús no residencial, en tot cas. 
- Als immobles que pertanyin a la meitat amb major valor cadastral del conjunt dels 

immobles del municipi que tinguin l’esmentat ús. 
 
 
 

 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 7 
REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  DE GESTIÓ DE 

RESIDUS MUNICIPALS 
 
 
 
 
ARTICLE 1. FONAMENT LEGAL 
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A l’ empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat per 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 i la Llei 22/2011, de 29 
de juliol, de residus i sòls contaminats, l’ Ajuntament estableix les taxes pels serveis de 
recollida dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança. 
 
 
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de RESIDUS 
DOMÈSTICS. 

 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSABLE 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de 
les activitats domèstiques. 
 
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals.  
 
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a 
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial. 
 
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics 
i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres 
menors de construcció i reparació domiciliària. 
 
3. Aquest servei, que té la consideració d’essencial per la vida social dels ciutadans, és de 
caràcter general i de recepció i ús obligatoris, per a qualsevol habitatge, local o establiment que 
estigui situat en els llocs on es presti efectivament el servei, per la qual cosa la no utilització del 
servei no eximeix de l'obligació de contribuir, excepte en aquells supòsits en els que el titular 
d’una activitat que generi residus comercials acrediti que ha lliurat els residus que genera o 
posseeix un gestor o gestora autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòl contaminants, supòsits en que no es cobrarà la taxa 
corresponent a la recollida de residus comercials. 
 
 
ARTICLE 3.- SUBJECTES PASSIUS 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o 
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o 
utilitzin els habitatges, o els locals o solars  on es presta el servei a que es refereix l’article 
anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a precari. 
 
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels 
habitatges o locals, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 
que són els beneficiaris del servei. 
 
 
ARTICLE 4.- RESPONSABLES I SUCCESSORS. 
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 
l’Ordenança General. 
 
 
ARTICLE 5.- BASE  IMPOSABLE 
 
El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la 
base imposable de la taxa. 
 
 
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 de l’ immoble: 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
2.1. Habitatges: 
 
Per cada habitatge   149,89 € 
 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. 
 
2.2 Locals comercials inactius: 
 
Per cada local comercial inactiu   83 € 
 
 
S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats domèstiques. 
 
 
 
II.- Taxa pel servei de recollida, transport i tractament dels residus comercials no 
perillosos i residus domèstics generats per les indústries 
 
 
 
ARTICLE 7.- FET IMPOSABLE 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria 
de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials no perillosos i els 
residus domèstics generats en les indústries, d’acord amb el que disposa l’article 12.5 de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòl contaminats. 
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa  la prestació dels serveis següents: 
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a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
 

b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries. 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat 
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els 
mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
Es consideren residus domèstics generats per les indústries els residus generats en  
indústries conseqüència d’activitats domèstiques. 
 
4. La taxa establerta a article 6.2.a) és incompatible amb la taxa prevista a l’article 2.1.c) 
d’aquesta Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels residus 
comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la realització 
d’activitats domèstiques en locals comercials inactius. 
 
 
ARTICLE 8.- SUBJECTES PASSIUS I ACREDITACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ PROPI. 
 
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a 
l’article 8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix 
l'article 35.4 de la Llei General Tributària que: 
 
a) Sol·licitin la prestació del servei. 
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei. 
 
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o residus domèstics 
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del 
establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor 
autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquesta acreditació 
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta 
ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del 
residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor. 
 
Per a exercicis successius, aquesta acreditació s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de 
cada any. 
 
3. Cas que no es porti a terme l’esmentada acreditació en el termini indicat, l’Ajuntament 
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics 
generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert 
la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  
 
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on 
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes 
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei. 
 
 
ARTICLE 9.- 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. 
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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 10.- BASE  IMPOSABLE 
 
El cost real o presumible del servei, considerat en la seva globalitat constituirà, com a màxim la 
base imposable de la taxa. 
 
 
ARTICLE 11.- QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de 
residus comercials i el residu domèstic generat a les indústries consistirà en una quantitat fixa, 
per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als 
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu i la seva superfície. 
 
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
 
ANNEX I 
 

Categoria
 Fracció 

Paper (eur) 

 Fracció 
Envasos 

(eur) 

 Fracció 
Vidre (eur) 

 Fracció 
Orgànica 

(eur) 

 Fracció 
Resta (eur) 

 Cost servei + 
tractament 

(eur) 

 Proposta de 
taxa (eur/any) 

Tarifa única      6,91 €      7,17 €      4,77 €       37,28 €     111,83 €      167,95 €      232,95 € 

fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       93,06 €     218,49 €      339,81 €      404,81 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     154,02 €     255,77 €      447,47 €      512,47 € 

fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 

fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 

fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €     158,43 €      213,20 €      278,20 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     316,87 €      396,66 €      461,66 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     528,11 €      617,33 €      682,33 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     633,73 €      793,33 €      858,33 € 

1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 

2. Activitats industrials

3. Activitats d'instal·lació de maquinària i equips industrials i activitats de reparació (tallers, reparació de 
maquinària industrial, equips domèstics, equips electrònics… )

4. Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació

5. Construcció i activitats relacionades (constructores, promotors, paletes, lampistes...)
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fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 

fins a 100m2    34,53 €    23,89 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      235,98 €      300,98 € 
de 101 a 250m2    51,79 €    35,84 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      342,13 €      407,13 € 
de 251 a 500m2    69,05 €    47,79 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      471,96 €      536,96 € 
més de 500m2    92,07 €    71,68 €    14,30 €     203,19 €     223,67 €      604,92 €      669,92 € 

fins a 100m2    34,53 €    23,89 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      235,98 €      300,98 € 
de 101 a 250m2    51,79 €    35,84 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      342,13 €      407,13 € 
de 251 a 500m2    69,05 €    47,79 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      471,96 €      536,96 € 
més de 500m2    92,07 €    71,68 €    14,30 €     203,19 €     223,67 €      604,92 €      669,92 € 

fins a 100m2    46,04 €    35,84 €      2,38 €     135,46 €     149,11 €      368,83 €      433,83 € 
de 101 a 250m2    69,05 €    53,76 €      3,58 €     203,19 €     223,67 €      553,25 €      618,25 € 
de 251 a 500m2    92,07 €    71,68 €      4,77 €     406,38 €     447,34 €   1.022,24 €   1.087,24 € 
mes de 500m2   138,11 €   107,52 €      7,15 €     677,30 €     745,57 €   1.675,65 €   1.740,65 € 

fins a 100m2    17,26 €    11,95 €      2,38 €     203,19 €       37,28 €      272,07 €      337,07 € 
de 101 250m2    25,90 €    17,92 €      3,58 €     237,06 €       55,92 €      340,37 €      405,37 € 
de251 a 500m2    34,53 €    23,89 €      4,77 €     406,38 €     111,83 €      581,41 €      646,41 € 
mes de 500m2    51,79 €    35,84 €      7,15 €     677,30 €     186,39 €      958,48 €   1.023,48 € 

fins a 100m2    17,26 €      3,58 €      2,38 €     237,06 €       37,28 €      297,57 €      362,57 € 
de 101 a 250m2    25,90 €      5,38 €      3,58 €     355,58 €       55,92 €      446,35 €      511,35 € 
de 251 a 500m2    34,53 €      7,17 €      4,77 €     711,17 €     111,83 €      869,47 €      934,47 € 
mes de 500m2    51,79 €    10,75 €      7,15 €   1.185,28 €     186,39 €   1.441,37 €   1.506,37 € 

de 51 a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €     203,19 €       55,92 €      273,24 €      338,24 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €     406,38 €     111,83 €      537,06 €      602,06 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €     677,30 €     186,39 €      891,96 €      956,96 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     812,76 €     223,67 €   1.074,12 €   1.139,12 € 

fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
més de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 

6.2. comerç al detall i a l'engròs de productes no alimentaris

6.1. intermediaris del comerç

6.3. comerç a l'engròs de productes alimentaris

6.4. Comerç amb predomini de productes alimentaris (supermercats...)

6.5. Comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats (excepte carnisseries, peixateries, 
fruiteries i verduleries)

6.6. Comerç de fruites, verdures, carn i peix.

6.7. establiments  de venta de plantes i animals.

7. Activitats de transport i magatzem 
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8.1.1 fins a 100m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
8.1.2 de 101 a 250m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
8.1.3 de 251 a 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 
8.1.4 mes de 500m2    25,90 €    17,92 €    14,30 €     203,19 €     316,87 €      578,17 €      643,17 € 

8.2.1 fins a 100m2      5,18 €      5,38 €      3,58 €       40,64 €       55,92 €      110,69 €      175,69 € 
8.2.2 de 101 a 250m2      6,91 €      7,17 €      4,77 €       60,96 €     111,83 €      191,63 €      256,63 € 
8.2.3 de 251 a 500m2    10,36 €    10,75 €      7,15 €       60,96 €     186,39 €      275,61 €      340,61 € 
8.2.4 mes de 500m2    13,81 €    14,34 €      9,53 €     121,91 €     223,67 €      383,27 €      448,27 € 

8.3.1 fins a 100m2      3,45 €    35,84 €    23,84 €     135,46 €     105,62 €      304,21 €      369,21 € 
8.3.2 de 101 a 250m2      5,18 €    53,76 €    35,76 €     203,19 €     158,43 €      456,32 €      521,32 € 
8.3.3 de 251 a 500m2      6,91 €    71,68 €    47,67 €     406,38 €     316,87 €      849,51 €      914,51 € 
8.3.4 mes de 500m2    10,36 €   107,52 €    71,51 €     677,30 €     528,11 €   1.394,80 €   1.459,80 € 

8.4.1 fins a 100m2      3,45 €      3,58 €      9,53 €     135,46 €     105,62 €      257,65 €      322,65 € 
8.4.2 de 101 a 250m2      5,18 €      5,38 €    14,30 €     203,19 €     158,43 €      386,48 €      451,48 € 
8.4.3 de 251 a 500m2      6,91 €      7,17 €    19,07 €     406,38 €     316,87 €      756,39 €      821,39 € 
8.4.4 mes de 500m2    10,36 €    10,75 €    28,60 €     677,30 €     528,11 €   1.255,13 €   1.320,13 € 

8.5.1 fins a 100m2
8.5.2 de 101 a 250m2
8.5.3 de 251 a 500m2
8.5.4 mes de 500m2

8.6.1 fins a 100m2      3,23 €      3,35 €      2,23 €     126,60 €       98,71 €      234,12 €      299,12 € 
8.6.2 de 101 a 250m2      4,84 €      5,02 €      3,34 €     190,68 €     148,07 €      351,95 €      416,95 € 
8.6.3 de 251 a 500m2      6,45 €      6,70 €      4,46 €     380,60 €     210,50 €      608,71 €      673,71 € 
8.6.4 mes de 500m2      9,68 €    10,05 €      6,68 €     540,70 €     309,21 €      876,32 €      941,32 € 

8.7.1 fins a 100m2      9,31 €      6,64 €      7,73 €     135,46 €     105,62 €      264,76 €      329,76 € 
8.7.2 de 101 a 250m2    17,26 €    11,95 €      9,53 €     290,24 €     158,43 €      487,42 €      552,42 € 
8.7.3 de 251 a 500m2    26,57 €    18,60 €    17,26 €     649,76 €     225,24 €      937,42 €   1.002,42 € 
8.7.4 mes de 500m2    35,88 €    25,24 €    24,98 €     838,72 €     330,85 €   1.255,68 €   1.320,68 € 

8.8.1 fins a 10 persones      8,70 €      6,21 €      7,22 €     126,60 €       98,71 €      247,44 €      312,44 € 
8.8.2 més de 10 pers.    16,13 €    11,17 €      8,91 €     271,25 €     148,07 €      455,53 €      520,53 € 

8.9.1 Tarifa única      4,55 €      3,18 €      0,63 €        8,11 €       14,89 €         31,36 €         62,77 € 

9.0.1 Tarifa única      2,29 €      0,47 €      0,31 €       31,56 €        4,96 €         39,59 €         79,20 € 

8.8.  Turisme rural, allotjaments rurals, residència casa de pagès

8.9. Règim mercats i firaires de productes no alimentaris

9.0. Règim mercats i firaires de productes alimentaris

 Assimilables als costos de les categories 8,3 o 8,7 en funció de la tipologia del servei 

prestat 

8.6. Hotels, altres activitats d'allotjament i hospitals.

8.7. Restaurants i serveis de menjars 

8.1. Informació i comunicacions (editorials, productores, emisores de ràdio i tv, assistència i assessorament de 
programes informàtics, serveis web…), activitats immobiliaries, financeres, d'assegurances, professionals, 
científiques i tècniques (assessories, consultories, activitats de recerca i desenvolupament, publicitat, fotògrafs, 
veterinaris…), administratives, serveis auxiliars i administració pública, educació, sanitat i serveis socials, 
activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment i altres serveis i activitats

8.2. Activitats de neteja i serveis integrals

8.3. Establiments de begudes (bars, cafeteries, sales de ball…).

8.4. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.

Grup 8.5. Serveis de restauració d'activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment i altres activitats
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REDUCCIÓ IMPORT DE LA TAXA 
 
En el supòsit que el titular d’una activitat que generi residus comercials acrediti que els lliura a 
un gestor o gestora autoritzat, d’acord amb el que disposa l’article 17.3 de la Llei 22/2011, de 
28 de juliol, de residus i sòl contaminants, es reduirà l’import de la taxa en funció de la fracció 
que es gestiona privadament (cartró, vidre, orgànica...), d’acord amb els imports corresponents 
a cada fracció i activitat previstos a les quotes de l’Annex 1 d’aquest article.  
 
 
QUOTA BÀSICA 
 
Tanmateix es fixa com a preu mínim irreductible de la taxa per la prestació del servei de 
recollida de residus comercials no comercials i domèstics procedents de les indústries, l’import 
de 65 € en concepte de quota bàsica, import corresponent al servei d’inspecció, als serveis 
mínims de gestió de residus i al servei d’atenció a desbordaments i abandonaments. La 
reducció queda condicionada a que abans de l’1 de febrer de cada any s’aporti còpia de les 
factures corresponents a l’any anterior acreditatives de tenir contractat amb un gestor autoritzat 
la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent.  
 
 
 
ANNEX II 
 
En els casos en que un establiment desitgés tenir un contenidor exclusiu per a les fraccions residuals de selectiva, el cost de 
cada contenidor seria el següent. 
 

Cost contenidor exclusiu Selectiva 

Contenidor Nº Recollides 
setmanals 

Preu/kg 
(eur) 

Producció 
estimada 

(kg) 

Cost 
tractament 
(eur any)  

Cost 
aixecada 

(eur) 

Cost 
temps 

ruta (eur) 

Cost 
recollida 
(eur/any)  

Cost 
amortització 

(eur/any) 

TARIFA 
(eur/any) 

Paper / 
cartró 5000 1 setmanal 0 - 0,00 6,17 0,72 321,43 94,92 416 € 

Envasos 5000 1 setmanal 0 - 0,00 6,15 0,72 320,35 94,92 415 € 

Vidre 3000 1 quinzenal 0 - 0,00 7,73 0,49 201,48 50,25 252 € 

Paper / 
cartró 5000 1 quinzenal 0 - 0,00 6,17 0,72 161,08 94,92 256 € 

Envasos 5000 1 quinzenal 0 - 0,00 6,15 0,72 160,54 94,92 255 € 
Vidre 3000 1 mensual 0 - 0,00 7,73 0,49 100,98 50,25 151 € 

Paper / 
cartró 5000 1 mensual 0 - 0,00 6,17 0,72 80,90 94,92 176 € 

Envasos 5000 1 mensual 0 - 0,00 6,15 0,72 80,63 94,92 176 € 

  
 
 
III.- REGULACIÓ COMUNA D’ AMBDUES TAXES 
 
 
ARTICLE 12.- BONIFICACIONS 
 
Gaudiran d'una subvenció del 50%, les persones contemplades en el paràgraf 2n de l’art. 5 de 
l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora del subministrament d’aigua potable,  i es calcularà en 
funció dels mateixos paràmetres contemplats en l’Ordenança Fiscal núm. 10. 
 
Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de la present taxa aquells subjectes passius 
que disposin de contenidor a una distància d’un quilòmetre o superior de la habitatge, local o 
establiment. 
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Gaudiran d’una bonificació del 20% en la quota de residus comercials aquells que exerceixin 
conjuntament  l’activitat comercial en l’habitatge familiar. Aquesta bonificació no serà 
compatible en cap més altre. 
 
 
ARTICLE 13.- MERITAMENT 
 
1. L'obligació de contribuir de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
transport i tractament de residus domèstics neix des del moment en què s'inicia la realització 
del servei, que s’entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el 
servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges 
utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa aquí regulada estigui 
establert i en funcionament. Les quotes s'acreditaran el primer dia de cada any natural i el 
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la 
recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i 
Inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic locals”. 
 
2. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus 
comercials no perillosos i els residus domèstics generals en les indústries es merita en el 
moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei. Quan la duració temporal del servei s’estengui a 
varis exercicis, l’acreditació de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu 
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en 
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. Respecte al prorrateig 
s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 
 
ARTICLE 14.-  NORMES DE GESTIÓ 
 
La gestió es farà mitjançant la creació de dos padrons: habitatges familiars i comercials / 
industrials generadors de residus domèstics. Es confeccionaran trimestralment mitjançant els 
antecedents i les altes i baixes que s'hagin produït en el trimestre. 
 
Els subjectes passius, venen obligats a formular declaració de baixa així com a notificar 
qualsevol modificació de les dades que figurin en el padró. La declaració d'alta de la taxa pel 
servei de recollida d' escombraries s'entendrà feta quan el subjecte passiu es doni d'alta en 
l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan se li atorgui la corresponent llicència, permís o 
autorització municipal ambiental de les activitats, pels habitatges familiars, quan s’atorgui la 
llicència de primera ocupació, o quan es doni d’alta en el servei de subministrament d’aigua 
potable si l’esmentada llicència ja hagués estat atorgada. 
 
Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades 
que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a 
partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració. 
 
 
ARTICLE 15.- RECAPTACIÓ. 
 
Les quotes es liquidaran trimestralment, juntament amb la factura del subministrament d’aigua 
potable, llevat que el servei es realitzi mitjançant la disposició d’un contenidor d’us exclusiu, es 
practicarà una liquidació d’acord amb l’Annex II. 
 
Si durant el primer semestre de l'any es sol·licites un o més contenidors la tarifa meritarà per la 
seva totalitat, si  aquest fet es produís durant el segon semestre, el preu es meritarà al 50%. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança ha estat modificada per l'Ajuntament en data 6 de novembre de 2007 i 
entrarà en vigència el  1 de gener de 2008 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació. 
 
La present Ordenança ha estat modificada per l'Ajuntament en data 27 d’octubre de 2008 i 
entrarà en vigència el  1 de gener de 2009 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació 
 
La present Ordenança ha estat modificada per l'Ajuntament en data 31 d’octubre de 2012 i 
entrarà en vigència el  1 de gener de 2013 i seguirà vigent mentre no s'acordi la seva 
modificació o derogació 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 8 
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ESTUDI, L’ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 
 

 
Article 8. Tarifes 
 
S’afegeixen els següents apartats: 
 
 
1. Serveis Generals  
Tramitació targeta d’armes 20,00 € 
Informe tècnic extern 180,00 € 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 9 
 

REGULADORA DE LATAXA PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS DE PREVENCIO I 
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS i INSTAL·LACIONS , DELS ESPECTACLES 

PUBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES I DE LES ACTIVITATS INNOQUES 
 
 
Article 5. Quota tributària 
 
S’afegeixen els següents apartats: 
 
    
Art. 5 CONCEPTE IMPORT 
5.3. ALTRES CONCEPTES  
5.3.5. Registre sanitari 15,00 € 
5.3.6. Informe tècnic extern 240,00 € 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 11 
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REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 
 
 
Article 10. Quota Tributària 
 
 
2-OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
 
S’afegeix el següent punt: 
 
Queden exemptes del pagament de la taxa per la ocupació de la via pública les entitats sense 
ànim de lucre del municipi. 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 12 
REGULADORA DE LA TAXA DE CLAVEGUERAM 

 
 

Article 6. Tipus impositiu 
 
1.  Com a norma general, la quota tributària que s’ha d’exigir per a la prestació dels serveis de 
clavegueram i depuració es determinarà en base als m3 d’aigua consumits, i serà de 0,16 
€/m3. 

 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 14 
REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL 

 

 

Article 5. Tarifes 

Es modifiquen els següents apartats: 

Trasllat despulles, manteniment i conservació instal·lacions 

 

Taxa conservació i mant. per nínxol any 11,59  € 
Taxa per conservació i mant. panteó  any 115,93 € 

 

 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 19 
REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ D’EDIFICIS I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 
 

ARTICLE 1. DISPOSICIÓ GENERAL  
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 D’acord amb el que recull l’article 57, en relació a l’article 20, ambdós del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aquest Ajuntament regula la taxa per l’aprofitament especial de les estances de l’edifici 
de l’Ajuntament i dels altres edificis i instal·lacions municipals. 
 
 
ARTICLE 2. FET IMPOSITIU 
 
Consisteix el fet imposable l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances, edificis o 
instal·lacions municipals. 
 
 
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS 
 
Són subjectes passius, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques i les 
entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que sol·licitin o que resultin 
beneficiades o afectades per l’ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances, edificis o 
instal·lacions municipals; i així ho han sol·licitat expressament. 
 
 
ARTICLE 4. QUOTA 
 
 
 
3. Ús del camp de futbol de gespa natural de Bonmatí 

 
Hora o fracció  76,00 €/h 

 
4. Utilització de l’Esplai de Sant Julià 
 

Hora o fracció  8,00 €/h 
 
 
 
5. Utilització de les sales del Centre Cívic de Bonmatí 
 

Hora o fracció  9,50 €/h 
 
 
6. Utilització de la pista poliesportiva de Bonmatí 
 

Hora o fracció sense llum 15,00 €/h 
Hora o fracció amb llum 25,00 €/h 

 
 
7. Pernoctació esporàdica a l’alberg municipal 
 

De 1 d’octubre fins al 30 de març 15,00 € (persona/dia) 
De 1 abril fins 30 setembre   9,00 € (persona/dia) 
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2. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8 
DEL PRESSUPOST 2013 
 
En aquest punt s’absenta del debat i la votació, en compliment d’allò que estableixen 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre i el Reglament orgànic municipal, la regidora 
senyora Gemma Domínguez  Garangou, per concórrer en ella la condició 
d’administradora de la propietat de l’edifici del Sant Ramon, 1, a la qual es refereix 
l’acord a adoptar.  
 
La senyora Borràs demana si poden explicar una mica la rehabilitació de l’estructura 
del c/ Sant Ramon, 1. 
 
El senyor alcalde explica que es va fer una reunió amb la Comunitat de Propietaris del 
c/ Sant Ramon, 1 perquè tenien nombrosos requeriments de l’Ajuntament per tems de 
seguretat en l’edifici. 
 
El senyor Ribas recorda que aquest any ja es va haver de fer una actuació d’urgència. 
 
Durant la reunió l’arquitecte municipal va assenyalar que podria ser possible dur a 
terme, per par t l’Ajuntament, una actuació subsidiàries sobre els pisos dels propietaris 
insolvent que no poden sufragar els costos de la rehabilitació estructural de l’edifici. 
Després l’Ajuntament li requerirà aquest pagament a l’interessat. Si aquest no paga, ell 
o el banc que li embargui, es passarà a la via executiva i, en els pitjors dels casos, es 
procediria a l’embargament del pis a favor de l’Ajuntament. 
 
El senyor Méndez pregunta si ja hi ha un pressupost fet. 
 
Contesta el senyor alcalde que encara no, que en la reunió amb la Comunitat de 
Propietaris, aquests va dir que partirien del pressupost que consta en el projecte de 
rehabilitació que en seu moment es va fer. 
 
El senyor Gifre pregunta si serà habitable després. 
 
Respon el senyor alcalde que, un cop finalitzades les obres de rehabilitació estructural, 
cada veí haurà d’adequar el seu interior. 
 
El senyor Gifre pregunta si serà a l’estructura on s’actuarà doncs. 
 
Contesta l’alcalde que sí. L’edifici tampoc pot deixar-se degradar fins a un estat de 
ruïna perquè el conjunt d’edificis de La Colònia es troba protegit en el catàleg d’edificis 
de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic del municipi. A més, de retruc, 
pot afectat a l’edifici del c/ Sant Ramon, 3. 
 
El senyor Méndez pregunta si havia alguna altra solució. 
 
El senyor alcalde diu que sí, apuntalar l’Ajuntament. L’Ajuntament s’hauria gastat 
30.000 € només per apuntalar i llavors requeriria als veïns de l’edifici perquè paguessin 
aquests diners al Consistori i l’estat de l’edifici seguiria igual. 
 
Tot seguit es sotmet a votació la següent proposta: 
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“Vist l'Informe Secretaria-Intervenció, inclòs a l'expedient, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 177 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que afecten a les partides 
que a continuació es detallaran. 

Vista la insuficiència d’algunes partides del pressupost de l’exercici corrent, les quals 
es preveu siguin insuficients per poder atendre majors despeses o crèdits 
extraordinaris. 

Vist el que disposen l’article 177 del RDL 2/2004 que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, el Ple aprova, per unanimitat amb abstenció de la 
regidora senyora Gemma Domínguez Garangou, el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 08/13 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 

1. CRÈDITS EN AUGMENT 

 A) SUPLEMENTS de CRÈDITS 

Consign. Pres. Suplement  Consign. 
Partida Concepte actual de crèdit definitiva 

1.920.62500 
Adeq. i Reforma 1era planta edifici 
Ajuntament  4.149,09 4.000,00 8.149,09 

5.165.62900 
Renov. Enll. Efic. Energética – 
Sector Massana 17.671,21 1.820,54 19.491,75 

1.342.62101 Camp de futbol entrenament 14.576,74 291,44 14.868,18 
     
  Total Suplement de Crèdit   6.111,98   

 
B) CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

   

Consign. Pres. Crèdits Consign. 
Partida Concepte actual Extraordinaris definitiva 
1.155.62500 Adq. Mobiliari urbà 0,00 9.321,66 9.321,66 

1.152.68900 
Exec. Subsidiària rehabilitació 
estructura St. Ramon, 1 0,00 30.000,00 30.000,00 

     
  Total Crèdits Extraordinaris   39.321,66   
 
 
 

2 FINANÇAMENT 
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A)BAIXA DESPESES 
   

Consign. Pres. Baixa  Consign. 
Partida Concepte actual Despeses definitiva 
1.920.16000 Seguretat social 91.296,24 -13.613,10 77.683,14 
1.920.13000 Reribucions personal laboral 102.134,06 -1.820,54 100.313,52 
     
  Total Baixa Despeses   -15.433,64   
 
 
B) INCOPORACIÓ ROMANENTS 
 

Consign. Pres. Baixa  Consign. 
Partida Concepte actual Despeses definitiva 
2.87000 Romanent de tresoreria 0 30.000,00 30.000,00 
     
  Total Baixa Despeses   30.000,00   
            
 
 
   
2n.  Exposar al públic aquest acord de modificació de crèdits, per termini de 15 dies 
hàbils, als efectes d'examen i presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
3r.  Considerar que aquest acord és immediatament executiu i que en el supòsit de 
que no sigui presentada cap reclamació ni suggeriment aquest acord de modificació de 
crèdits quedarà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 
 
4t.  Un cop aprovada definitivament, es tornarà a publicar en el butlletí Oficial de la 
Província, resumida a nivell de capítols.” 
 
 
 
3r.  DICTAMEN PROPOSANT APROVAR LA CESSIÓ D’ÚS GRATUÏTA EN FAVOR 
DE L’ASSOCIACIO DE JOVES DE BONMATÍ I SANT JULIÀ DEL LLOR DEL 
LOCAL MUNICIPAL SITUAT A LA PL. MASSANA 
 
 
La senyora Masachs pregunta si en farà ús només el jovent o bé altres entitats també 
en podran disposar. 
 
El senyor Ribas li respon que, en principi, és per l’Associació de Joves, però altres 
entitats també podran fer-ne ús. 
 
La senyora Masachs pregunta sobre el tema de les responsabilitats, qui se’n fa 
responsable si ho utilitza altre gent. 
 
Contesta la senyora Brescó que l’Associació de Joves de gestionarà aquest local i ells 
decidiran les condicions de l’activitat que s’hi faci. En el contracte que signaran amb 
l’Ajuntament ja constarà que cada activitat que es faci haurà de tenir un responsable. 
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La senyora Masachs explica que, pel que fa a l’aspecte de les assegurances, els ha 
xocat que no ho cobreixi i altres entitats sí. 
 
Respon el senyor alcalde que l’Ajuntament té una assegurança de responsabilitat civil 
però no en té cap d’accidents. Està pensat perquè no es pugui fer mal ningú. 
 
La senyora Masachs veu que hi ha diferents tipus de jovent en aquest poble i pregunta 
que, si són jovent que no estan en l’Associació, se’ls hi prohibirà el pas. 
 
El senyor Badia respon que qui no es comporti, no hi podrà estar però en principi ho 
pot utilitzar tothom. 
 
El senyor Méndez ho veu com si fos una concessió com el centre civil, quan vols 
utilitzar una sala es demana a l’Ajuntament i al concessionari. 
 
La senyora Brescó li respon que sí però, en aquest cas, a l’Ajuntament, no caldrà 
demanar-ho. També es farà un reglament de funcionament del centre per l’ús i serveis 
del local. 
 
La senyora Masachs manifesta que, per l’experiència que ella té ja que va estar en 
aquest local com a joventut, es va tancar aquest local perquè hi havia jovent de moltes 
maneres. 
 
El senyor alcalde diu que ha de ser un lloc de trobada i que es respectin els horaris. 
 
La senyora Borràs espera que la responsabilitat que se’ls hi està donant no sigui 
excessiva però si ho provem no ho sabrem. 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió d’ús gratuït del bé municipal 
patrimonial del local de joventut situat a la Pl. Massana, per a destinar-lo a la finalitat 
de promoure activitats culturals i de lleure, fomentar la participació dels joves del 
municipi i millorar així la cohesió social i establir un espai de referència que serveixi 
com a punt de trobada i intercanvi d’idees dels joves, com a conseqüència de la 
sol·licitud formulada en aquest sentit, per l’entitat Associació de Joves de Bonmatí i 
Sant Julià del Llor.  
 
La proposta per a l'adjudicació directa de la cessió en precari, ha estat sotmesa a la 
preceptiva informació pública, sense que s’hagi formulat cap al·legació. 
 
S’ha acreditat a l'expedient el caràcter patrimonial del bé, la seva valoració tècnica, 
l’oportunitat i conveniència de la cessió, l’absència d’ànim de lucre de l’entitat 
sol·licitant, el caràcter local i d’utilitat pública dels interessos a satisfer amb la cessió i 
les peculiaritats que justifiquen l’adjudicació directa. 
 
Per tot això, i vist l’informe de la Secretaria, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
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ACORD 
 
1r. Cedir l’ús gratuït a l’entitat Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor  el 
bé patrimonial del local de joventut situat a la Pl. Massana per a destinar-lo a  a 
promoure activitats culturals i de lleure, fomentar la participació dels joves del municipi 
i millorar així la cohesió social i establir un espai de referència que serveixi com a punt 
de trobada i intercanvi d’idees dels joves., amb plena subjecció al que disposen els 
articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
2n. La cessió és a precari, motivada en l’interès públic que l’activitat de l’Associació 
comporta, i es subjecte a les següents prescripcions: 
 

a) El local serà destinat exclusivament a l’activitat de a promoure activitats 
culturals i de lleure, fomentar la participació dels joves del municipi i millorar 
així la cohesió social i establir un espai de referència que serveixi com a punt 
de trobada i intercanvi d’idees dels joves i quedarà expedient a disposició de 
l’Ajuntament en el termini d’1 mes des de la data que rebin la notificació de la 
resolució del Ple de la Corporació en aquest sentit. L’Associació no podrà 
canviar el destí del local, ni utilitzar-lo per a usos diferents dels expressats i 
tampoc podrà llogar-lo, traspassar-lo, ni cedir-lo a tercers, ni tant sols 
temporalment, ni a títol precari, tot o en part el local objecte de cessió, obligant-
se a conservar-lo en bon estat. L’Ajuntament es reserva les facultats de 
realitzar inspeccions sobre el local per comprovar que es destina al fi que 
motiva l’autorització. 
 

b) L’Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor és una agrupació 
privada que per raó d’aquesta activitat no queda en relació de dependència 
respecte de l’Ajuntament, ni aquest presta cap conformitat, per la qual cosa no 
es fa responsable ni directa ni subsidiàriament dels danys tant materials, com 
personals o morals que, per acció o omissió de qualsevol classe, puguin 
produir-se dins el local. 
 
L’Associació de Joves de Bonmatí i Sant Julià del Llor es compromet amb 
antelació a l’exercici de l’activitat en el local, a subscriure una assegurança 
d’accidents per cobrir els danys físics o morals que puguin ocasionar-se als 
membres de la pròpia Associació o a tercers i a a mantenir-lo durant el temps 
que duri la cessió de l‘ús del bé. 

 
L’Ajuntament es compromet a cobrir el risc de responsabilitat civil i dels danys 
al patrimoni, mitjançant les corresponents assegurances de que disposa 
l’Ajuntament. 

 
3r. Facultar a l’alcalde o regidor en qui es delegui per tal que, en nom i representació 
de l’Ajuntament, subscrigui el corresponent contracte en document administratiu”. 
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4t. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA CREACIÓ DEL FITXER 
LLICÈNCIES I COMUNICACIONS AMBIENTALS, DE TITULARITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ 
 
“L’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí disposa de diferents fitxers amb dades 
de caràcter personal creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En el moment actual es fa necessari crear 
un nou fitxer per a tractar les dades de les persones que sol·liciten llicències 
ambientals o porten a terme comunicacions per exercir una activitat. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les 
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que 
l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de 
caràcter general. 
 
Per tots aquests motius el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent acord: 
 
1r.  Aprovar inicialment la creació del fitxer Llicències i comunicacions ambientals, de 
titularitat de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Responsable del fitxer en els 
termes de la normativa de protecció de dades) en els termes següents: 
 

1.- Nom del fitxer: Llicències i comunicacions ambientals 
2.- Finalitat i usos: Gestió de sol·licituds que requereixen llicència ambiental o 
que es troben sotmeses a règim de comunicació ambiental a efectes de 
concessió, seguiment i disciplina 
3.- Persones o col·lectius afectats: Titulars d’activitats que requereixen 
l’obtenció de llicència ambiental o que efectuen la comunicació ambiental, 
tècnics i professionals relacionats amb la sol·licitud 
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu representant legal 
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis 
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF, adreça 
postal i electrònica, telèfon, signatura; llicències o  comunicació activitats 
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat 
8.- Cessions: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat 
9.- Transferències internacionals: No es preveuen 
10.- Unitat responsable: Àrea de Territori 
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació: Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí 
12.- Nivell de seguretat: Bàsic 

 
2n. S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir 
la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu 
dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les 
mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa. El detall de les 
mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de 
l’Ajuntament”. 
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3r. Es sotmet aquest acord i el projecte de Disposició a informació pública. S’informarà 
mitjançant anunci que es publicarà al BOP de Girona i a la taula d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
4t. En cas de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública, 
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. Un cop definitiu 
l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la Disposició general aprovada al 
BOP i a la taula d'anuncis de l’Ajuntament. 
 
5è. De l’acord d'aprovació definitiva i la informació relativa als fitxers que es creen se’n 
donarà trasllat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció dels 
esmentats fitxers al Registre de Fitxers Públics.” 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19,34 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. Alcalde-
President amb mi, la secretària, que certifico. 
 
Vist i plau,      La secretària  
L’Alcalde-President 
 
 
 
 
 
Marc Garcia Nadal     Imma Parramon i Burch   


