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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 

 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 8 
Data: 3 de novembre de 2010 
Hora:  19.10 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Alcalde, 
Sr. Joan Grabulosa i Vidal 
 
Regidors 
Sr. Julià Gifre i Serarols 
Sr. Pere Rodríguez i Ripollès 
Sr. Francesc Caparrós Fernández 
Sra. Anna Mª Masachs i Coll 
Sr. Josep Amadeu Saéz LLadó 
Sr. Josep Pujolras i Rigall 
 
 
Ha excusat la seva assistència la Sra. Sra. Maria Rosa Velasco i Guix i el Sr. Antoni 
Badia Ortega. 
 
 
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: 
 
 
1r. DICTAMEN PROPOSANT ACORDAR DEROGAR, APROVAR I MODIFICAR 
PROVISIONALMENT  LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2011. 
 
 
Intervé el senyor X Grabulosa per explicar, com a novetat, s‟aprova una ordenança 
fiscal que gravarà  l‟aprofitament especial del domini públic local a favor d‟empreses 
explotadores de serveis de subministraments d‟interès general d‟acord amb el model 
que ha estat facilitat per XALOC, l‟òrganisme autònom de la Diputació de Girona i es 
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deroga l‟ordenança fiscal sobre aquest mateix fet imposable que aquest Ajuntament 
tenia en vigor. Pel que fa a l‟IBI, s‟ha regulat l‟aspecte del fraccionament de l‟import, 
l‟IAE s‟ha pujat un 2%, pel que fa a l‟ICIO s‟ha redactat millor l‟article 5. En relació a la 
taxa d‟escombrarires, la recollida orgànica ha pujat molt, en cocnrt un 31%. La 
recollida s‟ha pujat entre un 2% i un 5% segons el residu i s‟ha pujat per l‟increment 
d‟l‟IVA. Sobre el pressupost que s‟havia previst l‟any 2010 s‟han hagut de fer recollides 
extraordinaries. Al final queda un increment en la taxa de residu domèstic del 6.30% i 
del residu comercial en un 6,20%. 
 
Segueix exposant que, pel que fa a la taxa d‟aigua, s‟ha fet l‟augment prescrit en el Pla 
Director. La resta d‟ordenances fiscals han sofert, de manera general, un increment del 
4%. 
 
Finalment es procedeix a la votació de la següent proposta: 
 
“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 
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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.  
 
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

A C O R D 
 
1r.  Derogar l‟Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per l‟aprofitament 
especial del domini públic local a favor d‟empreses explotadores de serveis de 
subministraments d‟interès general vigent fins l‟exercici 2010. 
 
2n.  Aprovar provisionalment el nou text d‟Ordenança fiscal reguladora de la taxa 
esmentada per a l‟exercici 2011 i següents en els termes que s‟estableixen a 
l‟ordenança tipus aprovat per la Diputació de Girona i que ha estat objecte de 
publicació al Butlletí Oficial de la Província.  
 
3r.  Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l‟exercici de 
2011 i següents, que tot seguit es detallen i figuren com a document annex núm. 1 del 
present acord: 

 

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

 O.F. núm. 3 de l‟impost sobre activitats econòmiques 

 O.F. núm. 4 de l'impost s/ vehicles de tracció mecànica 

  O.F. núm. 5 de l‟Impost s/ construccions, instal·lacions i obres 

 O.F. núm. 7 de la taxa  per recollida d‟escombraries 

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

 O.F. núm.  9 de la taxa de llicències ambientals. 

 O.F. núm. 10 de la taxa pel subministrament d'aigua potable 

  O.F. núm. 11 de la taxa per l'utilització privativa i l'aprofitament especial del 
domini públic local. 

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

 O.F. núm. 14 reguladora de la taxa del Cementiri Municipal.  

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 
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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, 
es publiquin al Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor posteriorment el dia 1 de 
gener de 2011.” 
 

 
 

ANNEX A L’ACORD 
 
 

Annex núm. 1 
 
 

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

 
ARTICLE 12. INSPECCIÓ, RECAPTACIÓ I FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT 
 
4. “De conformitat amb l‟article 10 de la Llei d‟hisendes locals, es podrà concedir, el 
fraccionament del tribut de cobrament periòdic i notificació col·lectiva, en dos terminis 
de pagament, sense interessos de demora. Això no obstant, aquesta previsió no serà 
d‟aplicació si el tribut té aprovat el calendari de cobrament en període voluntari per als 
darrers quatre mesos de l‟any en curs 
  
Aquesta modalitat de pagament fraccionat s‟aplicarà d‟ofici respecte tots aquells rebuts 
de quota tributària d‟import igual o superior a 90 €, sempre que el pagament dels quals 
estigui domiciliat. 
  
Així mateix, les persones interessades es podran acollir a aquesta modalitat de 
fraccionament per aquells rebuts de quota tributària d‟import igual o superior a 90 
Euros, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud en aquest sentit i de la 
domiciliació bancària del seu pagament. A aquests efectes, l‟esmentada sol·licitud 
s‟haurà d‟adreçar a l‟Ajuntament titular de l‟ingrés o a XALOC un mes abans que 
s‟iniciï el termini de pagament en període voluntari. Altrament, la sol·licitud tindrà 
efectes per al següent i posteriors exercicis tributaris. 
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La devolució d‟una fracció comportarà la cancel·lació del fraccionament respecte del 
rebut de l‟exercici en curs. 
Si l‟incompliment del pagament es produeix dins del període de pagament en 
voluntària es facilitarà document de pagament pel total pendent que, es podrà fer 
efectiu fins el darrer dia de l‟esmentat període de pagament. 
Si l‟incompliment del pagament es produeix vençut el període de pagament en 
voluntària, s‟iniciarà la via executiva i el procediment de constrenyiment l‟endemà de 
l‟esmentat incompliment.” 

 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 3 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
 

ARTICLE 7. A les quotes resultants de l‟aplicació del coeficient de ponderació regulat a 
l‟article anterior s‟aplicaran els següents coeficients de situació: 
 

CATEGORIA DE LA VIA PÚBLICA COEFICIENT 

Zona industrial fàbrica Bonmatí i zona 
industrial de la ctra. Sant Esteve 

2,27 

Resta del municipi 2,16 

 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 4 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
ARTICLE 6.  TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA 
 
La quota tributària es determinarà d'acord amb el següent quadre de tarifes anuals: 
 
 

A)  TURISMES   

De menys de 8 HP  22,80 

De 8a 11,99 HP  62,05 

de 12 a 15,99 HP  130,45 

De 16 a 19,99 HP  165,43 

De 20 i més HP  199,16 

   

B) AUTOBUSOS   

De menys de 21 places  150,72 

De 21 a 50 places  214,02 

De més 50 places  265,95 

   

C) CAMIONS   
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De menys de 1.000 kg de càrrega útil  69,66 

De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil  150,57 

De més de 2.999 a 9.999 kg. de càrrega útil  205,17 

De més de 9.999 Kg. de càrrega útil  267,23 

   

D) TRACTORS   

De menys de 16 HP   31,66 

De 16 a 25 HP  49,40 

De més de 25 HP  149,23 

   

E) REMOLCS I SEMI REMOLCS, ARROSSEGATS    

PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA   

De menys de 1.000 i més de 750 kg. de càrrega útil  27,89 

De 1.000 a 2.999 Kg. de càrrega útil  44,33 

De més de 2.999 Kg. de càrrega útil  131,71 

   

F) ALTRES VEHICLES    

Ciclomotors  8,84 

Motocicletes fins a 125 cc  8,84 

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc.  13,93 

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc.  27,89 

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc  57,27 

Motocicletes de més de 1.000 cc.  115,63 

   

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 5 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

OBRES 
 
 

ARTICLE 5. BASE IMPOSABLE  
 
2. La base imposable es determinarà per l‟import que resulti més elevat entre el 
pressupost d‟execució material del projecte visat pel Col·legi Oficial o el que resulta 
d‟aplicació dels mòduls de valoració d‟aquest Col·legi per obtenir el pressupost de 
referència. 
 
ARTICLE 7. QUOTA 
 
2. El tipus de gravamen serà del 3,50%. 
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ORDENANÇA FISCAL núm. 7 

PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
 
 

ARTICLE 4. Unitats Tributàries  
 
A) Indústries i comerços 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat de local, determinada en 
funció de la tipologia de l‟activitat, la superfície de l‟establiment i de la producció 
estimada de cada fracció residual en funció de la tipologia de l‟activitat. Establint-se a 
l‟efecte les quotes recollides a l‟Annex I. 
 
Aquells locals en que es desenvolupin vàries activitats, les superfícies afectades a les 
diferents activitats, es sumaran i es consideraran afectades a l‟activitat principal del 
local, que a efectes d‟aquesta taxa es considera activitat principal aquella a la que li 
pertoqui una quota més elevada. 
 
 
B) Habitatges  
 
Per cada habitatge unifamiliar....................Quota fixa 157,33 € 
 
 
 
ARTICLE 8 . 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 
maridarà per la seva totalitat, si  aquest fet es produís durant el segon semestre, el 
preu es maridarà al 50%. 
 
 
 
ANNEX I 
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Epígraf 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) 

1.0.1 Tarifa única        6,85 €        7,11 €        4,73 €      37,00 €     111,00 €     166,70 €     226,70 € 

2.0.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

2.0.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

2.0.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

2.0.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

2.0.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

3.0.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 
3.0.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

3.0.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

3.0.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

3.0.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

4.0.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

4.0.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

4.0.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

4.0.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

4.0.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

1. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 

3. Activitats d'instal·lació de maquinària i equips industrials i activitats de reparació (tallers, reparació de maquinària 

industrial, equips domèstics, equips electrònics… )

2. Activitats industrials

4. Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació
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5.0.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €     104,83 €     154,52 €     214,52 € 

5.0.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €     157,25 €     211,61 €     271,61 € 

5.0.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     314,50 €     393,70 €     453,70 € 

5.0.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     524,16 €     612,71 €     672,71 € 

5.0.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     628,99 €     787,40 €     847,40 € 

6.1.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

6.1.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

6.1.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

6.1.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

6.1.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

6.2.1 fins a 50m2      17,13 €      11,86 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €     108,69 €     168,69 € 

6.2.2 de 51 a 100m2      25,70 €      17,79 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     142,87 €     202,87 € 

6.2.3 de 101 a 250m2      34,27 €      23,71 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     234,22 €     294,22 € 

6.2.4 de 251 a 500m2      51,40 €      35,57 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     339,57 €     399,57 € 

6.2.5 més de 500m2      68,54 €      47,43 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     468,43 €     528,43 € 

6.3.1 fins a 50m2      17,13 €      11,86 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €     108,69 €     168,69 € 

6.3.2 de 51 a 100m2      25,70 €      17,79 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     142,87 €     202,87 € 

6.3.3 de 101 a 250m2      34,27 €      23,71 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     234,22 €     294,22 € 

6.3.4 de 251 a 500m2      51,40 €      35,57 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     339,57 €     399,57 € 

6.3.5 més de 500m2      68,54 €      47,43 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     468,43 €     528,43 € 

6.4.1 fins a 50m2      45,69 €      35,57 €        2,37 €     134,45 €     148,00 €     366,08 €     426,08 € 

6.4.2 de 51 a 100m2      68,54 €      53,36 €        3,55 €     201,67 €     222,00 €     549,12 €     609,12 € 

6.4.3 de 101 a 250m2      91,38 €      71,14 €        4,73 €     403,34 €     444,00 €  1.014,60 €  1.074,60 € 

6.4.4 de 251 a 500m2     137,08 €     106,72 €        7,10 €     672,24 €     739,99 €  1.663,12 €  1.723,12 € 

6.4.5 de 501 a 1000m2     182,77 €     142,29 €        9,46 €     806,69 €     887,99 €  2.029,20 €  2.089,20 € 

6.4.6 més de 1000m2     274,15 €     213,43 €      14,20 €  1.613,38 €  1.775,98 €  3.891,14 €  3.951,14 € 

6.5.1 fins a 50m2      17,13 €      11,86 €        2,37 €     134,45 €      37,00 €     202,81 €     262,81 € 

6.5.2 de 51 a 100m2      25,70 €      17,79 €        3,55 €     201,67 €      55,50 €     304,21 €     364,21 € 

6.5.3 de 101 a 250m2      34,27 €      23,71 €        4,73 €     403,34 €     111,00 €     577,06 €     637,06 € 

6.5.4 de 251 a 500m2      51,40 €      35,57 €        7,10 €     672,24 €     185,00 €     951,31 €  1.011,31 € 

6.5.5 més de 500m2      68,54 €      47,43 €        9,46 €     806,69 €     222,00 €  1.154,12 €  1.214,12 € 

6.6.1 fins a 50m2      17,13 €        3,56 €        2,37 €     235,28 €      37,00 €     295,34 €     355,34 € 

6.6.2 de 51 a 100m2      25,70 €        5,34 €        3,55 €     352,93 €      55,50 €     443,01 €     503,01 € 

6.6.3 de 101 a 250m2      34,27 €        7,11 €        4,73 €     705,85 €     111,00 €     862,97 €     922,97 € 

6.6.4 de 251 a 500m2      51,40 €      10,67 €        7,10 €  1.176,42 €     185,00 €  1.430,59 €  1.490,59 € 

6.6.5 mes de 500m2      68,54 €      14,23 €        9,46 €  1.411,70 €     222,00 €  1.725,93 €  1.785,93 € 

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.

5. Construcció i activitats relacionades (constructores, promotors, paletes, lampistes...)

6.1. intermediaris del comerç

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

6.3. comerç a l'engròs de productes alimentaris

6.4. Comerç amb predomini de productes alimentaris (supermercats...)
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6.7.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €     134,45 €      37,00 €     180,80 €     240,80 € 

6.7.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €     201,67 €      55,50 €     271,20 €     331,20 € 

6.7.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €     403,34 €     111,00 €     533,04 €     593,04 € 

6.7.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €     672,24 €     185,00 €     885,29 €     945,29 € 

6.7.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     806,69 €     222,00 €  1.066,09 €  1.126,09 € 

7.0.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

7.0.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

7.0.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

7.0.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

7.0.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

8.1.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

8.1.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

8.1.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

8.1.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

8.1.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

8.2.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €      40,33 €      37,00 €      86,68 €     146,68 € 

8.2.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €      40,33 €      55,50 €     109,86 €     169,86 € 

8.2.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €      60,50 €     111,00 €     190,20 €     250,20 € 

8.2.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €      60,50 €     185,00 €     273,55 €     333,55 € 

8.2.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €     121,00 €     222,00 €     380,40 €     440,40 € 

8.3.1 fins a 50m2        3,43 €      35,57 €      23,66 €     134,45 €     104,83 €     301,94 €     361,94 € 

8.3.2 de 51 a 100m2        5,14 €      53,36 €      35,49 €     201,67 €     157,25 €     452,91 €     512,91 € 

8.3.3 de 101 a 250m2        6,85 €      71,14 €      47,32 €     403,34 €     314,50 €     843,16 €     903,16 € 

8.3.4 de 251 a 500m2      10,28 €     106,72 €      70,98 €     672,24 €     524,16 €  1.384,38 €  1.444,38 € 

8.3.5 de 501 a 1000m2      13,71 €     142,29 €      94,64 €     806,69 €     628,99 €  1.686,31 €  1.746,31 € 

8.3.6 més de 1000m2      20,56 €     213,43 €     141,95 €  1.613,38 €  1.257,99 €  3.247,31 €  3.307,31 € 

8.4.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        9,46 €     134,45 €     104,83 €     255,73 €     315,73 € 

8.4.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €      14,20 €     201,67 €     157,25 €     383,59 €     443,59 € 

8.4.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €      18,93 €     403,34 €     314,50 €     750,74 €     810,74 € 

8.4.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €      28,39 €     672,24 €     524,16 €  1.245,74 €  1.305,74 € 

8.4.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €      37,85 €     806,69 €     628,99 €  1.501,47 €  1.561,47 € 

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

8.4. Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.

6.7. establiments  de venta de plantes i animals.

7. Activitats de transport i magatzem 

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
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8.5.1 fins a 50m2

8.5.2 de 51 a 100m2

8.5.3 de 101 a 250m2

8.5.4 de 251 a 500m2

8.5.5 més de 500m2

8.6.1 fins a 50m2        3,43 €        3,56 €        2,37 €     235,28 €     104,83 €     349,47 €     409,47 € 

8.6.2 de 51 a 100m2        5,14 €        5,34 €        3,55 €     352,93 €     157,25 €     524,20 €     584,20 € 

8.6.3 de 101 a 250m2        6,85 €        7,11 €        4,73 €     705,85 €     314,50 €  1.039,05 €  1.099,05 € 

8.6.4 de 251 a 500m2      10,28 €      10,67 €        7,10 €  1.176,42 €     524,16 €  1.728,63 €  1.788,63 € 

8.6.5 més de 500m2      13,71 €      14,23 €        9,46 €  1.411,70 €     628,99 €  2.078,10 €  2.138,10 € 

8.7.1 fins a 50m2      17,13 €      11,86 €        9,46 €     336,12 €     104,83 €     479,41 €     539,41 € 

8.7.2 de 51 a 100m2      25,70 €      17,79 €      14,20 €     504,18 €     157,25 €     719,11 €     779,11 € 

8.7.3 de 101 a 250m2      34,27 €      23,71 €      18,93 €  1.008,36 €     314,50 €  1.399,77 €  1.459,77 € 

8.7.4 de 251 a 500m2      51,40 €      35,57 €      28,39 €  1.680,60 €     524,16 €  2.320,13 €  2.380,13 € 

8.7.5 més de 500m2      68,54 €      47,43 €      37,85 €  2.016,72 €     628,99 €  2.799,53 €  2.859,53 € 

Grup 8.5. Serveis de restauració d'activitats artístiques, recreatives, d'entreteniment i altres activitats

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

8.7. Restaurants i serveis de menjars 

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

prestat 

 
 
 
 

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

ADMINISTRATIUS 
 
 

ARTICLE 8. Tarifes 
 
1. Serveis Generals 

Validació de poders 22,88 € 

Certificats  (a excepció empadronament i convivència) 4,20 € 

Certificat d‟empadronament i convivència 0,55 € 

Certificat de reagrupament 20,80 € 

Compulsa de documents per full  
Nota: queden exclosos els que s‟hagin de tramitar a 
l‟ajuntament o formin part d‟ expedients de la propia 
Corporació. 

2,10 € 

Recerca d‟informació especifica en la documentació o altres 
serveis 
Per hora.................................................................................... 

 
20,80 € 

Utilització escut municipal ( per cada autorització) 12,50 € 

Fotocòpia DIN A4  per cada una 
A partir de 10 fotocòpies 

0,18 € 
0,15 € 

Fotocòpia DIN A3  per cada una 
A partir de 10 fotocòopies 

0,34 € 
0,24 € 
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Fotocòpia DIN A4 per entitats del municipi 0,11 € 

Fotocòpia DIN A4 amb color per entitats del municipi 0,16 € 

Normes subsidiàries en suport CD,  26,00 € 

Transferència en CD de qualsevol tipus de document o 
fotografies 

8,93 € 

Plànol topogràfic en format DWG 20,80 € 

Drets d‟examen oposició 12,50 € 

Per recepció de fax  
+ per cada foli  

0,21 € 
0,16 € 

Per tramesa de fax dins l‟Estat, per cada minut o fracció 0,36 € 

Per tramesa de fax fora de l‟Estat, per minut o fracció  
+ per cada foli 

1,56 € 
0,16 € 

 
2. Medi Ambient i Serveis 

 

2.1 Tinença d‟animals  

Registre i expedició de placa censal per tinença animal 26,00 € 

  

2.2 Tala d‟arbres  

Llicència per tala d‟arbres zona urbana 52,00 € 

  

 
3. Urbanisme i planejament 

 

3.1 Informes Urbanístics  31,20 € 

3.2 Certificat d‟aprofitament urbanístic 57,20 € 

3.3 Numeració de finques per cada nou número entregat 10,40 € 

  

3.4 Expedients relatius a: 
1. Modificacions puntuals del planejament urbanístic                   

general. 
2. Planejament urbanístic derivat: 

- Plans especials urbanístics 
- Plans de millora urbana 
- Plans parcials urbanístics 
- Plans parcials urbanístics de delimitació 

 
3. Projectes d'urbanització complementari. 
4. Projecte de reparcel.lació per compensació bàsica 
5. Projecte de reparcel.lació per compensació per 

concertació. 
6. Convenis urbanístics d'iniciativa privada 
7. Projectes de parcel.lació 
8. Estudis de detall  (DT 4.2 Llei 2/2002) 

 

 
 

336,22 € 
 

506,19 € 
506,19 € 
506,19 € 
506,19 € 

 
337,40 € 
337,40 € 

 
337,40 € 
289,32 € 
143,63 € 
337,40 € 

 
 

3.5 Parcel.lacions:  

Per cada parcel.la resultant de la llicència de parcel.lació 
derivada de      execucions urbanístiques. 

 
31,20 € 
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4. Urbanisme i Obres 

 

4.1 Anàlisi expedient de llicències d‟obres  

  Llicència Obres menors 

 Llicència Obres majors  
Fins a 6.000 € de pressupost 
De 6.000,01 a 10.000 €. 
De 10.00,01 a 50.000 € 
Mes de 50.000,01€ 

 
52,00 € 

 
104,00 € 
156,00 € 

         286,00 € 
447,20 € 

 Llicència Masies rurals 
Obra menor  
Obra major 
Fins a 6.000 € de pressupost 
De 6.000,01 a 10.000 € 

       De 10.00,01 a 50.000 € 
       Mes de 50.000,01 € 

 
78,00 € 

 
156,00 € 
208,00 € 
338,00 € 
499,20 € 

 

 Pròrroga llicència Mateix import 
que la seva 

obtenció 

4.2  Al.lineacions i rasans, per cada actuació 48,20 € 

4.3  Informes primeres ocupacions  

 Primera ocupació de vivendes, per cada vivenda 48,20 € 

 Primera ocupació de parkings, per cada parkings 11,23 € 

 Primera ocupació de locals comercials 130,00 € 

 Primera ocupació industries  
Fins a 1.000 m2 
A partir de 1000,01 m2. 

 
936,00 € 

1.560,00 € 

5. Parelles de fet  

Inscripció al Registre de Parelles de Fet 59,05 € 

  

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 9 
REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES AMBIENTALS 

 
 

ARTICLE  5. Quota tributària 
 

4. La primera visita tècnica de comprovació per l‟obtenció de llicència de primera 
obertura  i les següents visites acreditaran quotes addicionals tenint en compte els 
apartats de l‟article 5è de la present Ordenança, acreditant les quotes addicionals 
següents: 
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 Euros 

Tipus I 230,31 

Tipus II1 230,31 

Tipus II2 230,31 

Tipus III 223,18 

 
 

8. Els canvis de titularitat de les llicències tributaran segons la seva classificació, 
d‟acord amb el següent detall: 
 
Activitats classificades: 
 1. Si no requereixen nova llicència: 96,51 € 

2. Si requereixen nova llicència tributaran com si es tractés d'una primera 
obertura. 

 
9.  Les visites de comprovació que calguin acreditaran una quota addicional de 41,60 
€. 
 
 
10. La baixa definitiva d‟una activitat tributarà, en tots els casos, per un import de 39,50 
€. 

 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 10 
REGULADORA DE LATAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA  

 
 
Article 6. Quota Tributària 
 
La quantitat de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
-   Quota fixa per manteniment del servei...................................................... 6,24 € + 
IVA/trim. 
 
-    Quota conservació de comptador.............................................................1,04 € + 
IVA/ trim. 
 
-    Consum domèstic 
 Bloc 1r. -  Per a consums de fins a 18 m3./trim. /abonat................................0,4849 

€/m3 
 Bloc 2n.-  Per a consums compresos entre 18,01 i 36 m3/ trim /abonat .......0,7275 

€/m3 
 Bloc 3r. -  Per a consums compresos entre 36,01 i 54 m3/ trim /abonat....... 1,0777 

€/m3 
 Bloc 4t. -  Per a consums superiors a 54 m3/trim/abonat.............................. 1,6167 

€/m3 
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-   Consum industrial ........................................................................................... 1,1464 
€/m3 
 
-   Venda Aigua a Vilanna...................................................................................  1,1464 
€/m3 
 
 
2.  Altres conceptes relatius a la taxa: 
 
- Drets de connexió de nova instal·lació d‟aigua en per habitatge o solar.........231,57 

€ 
 
- Per desconnexió sol·licitada per l‟usuari...........................................................35,94 

€ 
 
- Per reconnexió sol·licitada per l‟usuari..............................................................35,94 

€ 
 
- Per desconnexió d‟ofici i reconnexió.................................................................71,88 

€ 
 
- Per canvi de titular del contracte del subministrament, sense variació en 

l‟escomesa.............................................................................................31,19 € 
 
- Per subministrament i instal·lació de comptador...........................................116,58 € 
 
- Per obra civil d‟escomesa a la xarxa municipal d‟abastament .....segons pressupost 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL núm. 11 

REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 
 
ANNEX 2  
OCUPACIÓ DE TERRENYS D‟ÚS PÚBLIC LOCAL AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, BASTIDES I 
ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES.  
  
El valor de mercat de l‟aprofitament mitjà en el terme municipal de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí, s‟estableix en:    0,43 € m2. dia 

Serà objecte de liquidació de la taxa la superfície ocupada per les mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides, grues, contenidors i altres 
elements anàlegs en la via pública. 
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ANNEX 3  
GUALS, RESERVES D‟ESPAIS PER A APARCAMENTS EXCLUSIUS, PARADES DE 
VEHICLES, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL 
CLASSE.  
 
El valor de mercat de l‟aprofitament mitjà en el terme municipal de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí, s‟estableix en:  0,43 € /m2 dia    

 
L'aprofitament s'autoritzarà prèvia petició de l'interessat i pagament de 52,00 € per la 
placa, i serà prorrogat automàticament d'any en any. 
 
 
 
 
ANNEX 4  
OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AMB TAULES, CADIRES, 
TRIBUNES, TAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLOGUES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA  
 
El valor de mercat de l‟aprofitament mitjà en el terme municipal de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí, s‟estableix en:    0,43 Euros /m2/dia  

 
L‟aprofitament  s‟autoritzarà  prèvia petició de l‟interessat.  
  
A efectes fiscals l'ocupació mínima serà de 90 dies a l‟any . 
 
El coeficient corrector serà el 0,40 
 
 
ANNEX 5 
INSTAL.LACIÓ DE QUIOSOCS EN LA VIA PÚBLICA 
 
El valor de mercat de l‟aprofitament mitjà en el terme municipal de Sant Julià del Llor i 

Bonmatí, s‟estableix en:    0,43 Euros /m2/dia  

 
 
 
ANNEX 6  
INSTAL·LACIONS DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, 
APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, ESPECTACLES, ATRACCIONS, 
SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM INDÚSTRIES 
AMBULANTS I DE RODATGE CINEMATOGRÀFIC.  
  
 
2- Quota variable: el valor de mercat de l‟aprofitament mitjà en el terme municipal de 

Sant Julià del Llor i Bonmatí, s‟estableix en: 0,43 Euros/m2/dia  que s‟aplicarà  sobre 

la superfície ocupada.   
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Excepte: 
A) Rodatge  cinematogràfic...............................................................483,60 € dia 
B) Mercats municipals del dijous:............................* Import fix: ......       2,08 €/dia 
                                                     ............................* Import variable:     0,43 €/m 
lineal/dia   
C) Congeladors per gelats, màquines de begudes,............................   64,48 €/any 
D) Rètols publicitaris,  tendals,  banderoles i similars .......................... 26,52 €/ any 

 
 
 
ANNEX 7 
OBERTURA DE RASES I CATES 
 
Per obertura de rases i cates a les voreres o carrers: 
 

- Import fix: 49,92 € 
- Import variable: 0,43 €/m2/dia 

 
 
 
 

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 0,13 €/m3. 

  
La quota fixa en els aprofitaments privats d‟aigües subterrànies serà de ............ 31,20 
€/any  
 
Pels drets de connexió a la xarxa de clavegueram.........................65,52 € 
 
 

 
ORDENANÇA FISCAL núm. 14 

REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
 
Article 5.- Tarifes 
 
Tombes, panteons i hipogeus, dret funerari per 50 anys 
 

Ninxol nou   920,40 € 

Ninxol usat  353,60 € 
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Inhumació 75,00 € 

Expedició titol 36,40 € 

Canvi de nom 36,40 € 

Duplicat titol 10,40 € 

Rescat per l'Ajuntament  0,00  € 

 
 
Trasllat despulles, manteniment i conservacio instal.lacions 
 

Taxa conservació i mant. per nínxol any  
17,16  € 

Taxa per conservació i mant. panteó  any  
738,40 € 

Intervenció municipal trasllat despulles 156,00 € 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL núm. 18 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
 
 
 

Article 1r .  Fonament i naturalesa  
 
A l‟empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula 
la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d‟empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d‟interès general o afectin a la generalitat o a una 
part important del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.  
 
 
Article 2n. Fet imposable  
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d‟empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d‟interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat.  
 
2. L‟aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 
del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que 
materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb 
independència de qui sigui el titular de les xarxes.  
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3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d‟aigua, gas, electricitat, telefonia fixa, telefonia mòbil i altres mitjans 
de comunicació que es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que 
ocupen el domini públic municipal. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l‟exclusió expressa 
de l‟exacció d‟altres taxes derivades de la utilització privativa o l‟aprofitament especial 
constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la 
prestació dels serveis de subministraments d‟interès general. 
 
 
 
Article 3r. Subjectes passius  
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d‟interès general o afectin a la generalitat o a una part 
important del veïnat tals com les de proveïment d‟aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres d‟anàlogues, així com també les empreses 
que exploten xarxes de comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per 
cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.  
 
A aquests efectes, s‟inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l‟apartat anterior, tant si 
són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s‟efectuïn els 
subministraments com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, ho són de drets 
d‟ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques o 
privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació electrònica en el 
mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la Llei 32/2003, de 3 de 
novembre, General de Telecomunicacions. 
 
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el 
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, 
el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l‟Ordenança fiscal corresponent.  
 
 
Article 4t . Successors i responsables  
 
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat 
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que 
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:  
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a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels 
deutes pendents.  

b) Quan legalment s‟hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació 
que els correspongui.  

 
Podran transmetre‟s els deutes acreditats en la data d‟extinció de la personalitat 
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.  
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits 
d‟extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que 
succeeixin, o siguin beneficiàries de l‟operació.  
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix 
l‟article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es 
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o 
cotitulars de dites entitats.  
 
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats 
a les quals es refereixen els apartats anteriors s‟exigiran als successors d‟aquelles, 
fins el límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.  
 
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:  
 
a) Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d‟una infracció 

tributària. La seva responsabilitat s‟estén a la sanció.  
 
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l‟article 35.4 de la Llei 

General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.  
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d‟explotacions 

econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l‟anterior titular i 
derivades del seu exercici.  

 
S‟exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment 
concursal.  
 
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari: 
 
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin 
realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions tributàries fins els límits següents:  
 
- Quan s‟ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de 
les sancions.  
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, 
que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el 
necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de 
pagament.  
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b) Els integrants de l„administració concursal i els liquidadors de societats i entitats que 
no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment de les obligacions 
tributàries acreditades amb anterioritat. 
 
7. La responsabilitat s‟exigirà en tot cas en els termes i d‟acord amb el procediment 
previst a la Llei general tributària.  
 
 
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària 
 
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil, que precisen 
utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s‟aplicaran les fórmules 
següents de càlcul. 
 
a) Base imposable 
 
La base imposable, deduïda de l‟estimació de l‟aprofitament especial del domini públic 
pel servei de telefonia mòbil es calcula: 
 
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm) 
 
Essent: 
 
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades 
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l‟exercici 2011 és de 50,00  
euros/any. 
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l‟any 2009, que és de 513 
NH= 95% del número d‟habitants empadronats en el Municipi. El 2009: 1.212. 
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de mòbil a mòbil. 
El seu import per a 2011 és de 263,00 euros/any. 
 
b) Quota bàsica 
 
La quota bàsica global es determina aplicant l‟1,4 per 100 a la base imposable. 
 
QB= 1,4% s/ BI 
 
Quota tributària/operador= CE *QB 
 
Essent: 
 
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el 
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament. 
 
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 4.822,42 euros.  
 
c) Imputació per operador 
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Per a 2011 els valors de CE per cada operador són els següents: 
 

 CE 

Movistar 47,99% 

Vodafone 31,91% 

Orange 17,12% 

Yoigo 1,39% 

Altres 1,59% 

 
Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part de 
l‟import que resulta d‟aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a l‟apartat b) 
d‟aquest article.  
 
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran  provar davant 
l‟ajuntament que el coeficient real de participació en l‟exercici anterior al de meritació 
de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s‟ajustaran 
aplicant el coeficient acreditat per l‟obligat tributari. 
 
 
Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable i quota 
tributària 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l‟aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d‟ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l‟article 3 d‟aquesta Ordenança.  
 
2. Quan per al gaudiment de l‟aprofitament especial a què es refereix l‟apartat anterior, 
el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està 
constituïda per la xifra d‟ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d‟abonar al propietari de la xarxa, per l‟ús de la 
mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d‟ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l‟activitat ordinària; només s‟exclouran els 
ingressos originats per fets o activitats extraordinàries.  
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d‟ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents:  
 
a) Subministraments o serveis d‟interès general, propis de l‟activitat de l‟empresa 

que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.  
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 

subministrament o servei d‟interès general propi de l‟objecte de l‟empresa, 
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incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat de 
l‟empresa.  

c) Lloguers, canons, o drets d‟interconnexió percebuts d‟altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l‟entitat que té la condició de 
subjecte passiu.  

d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l‟ús dels comptadors, o altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.  

e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l‟activitat pròpia de les 
empreses subministradores.  

 
4. No s‟inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes 
que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de 
tercers que no constitueixin un ingrés propi de l‟entitat que és subjecte passiu de la 
taxa. Així mateix, no s‟inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació 
les quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que vagin a ser 
utilitzats en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del 
Registre administratiu d‟instal·lacions de producció d‟energia elèctrica del Ministeri 
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d‟energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d‟ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents:  
 
a) Les subvencions públiques d‟explotació o de capital que les empreses puguin 

rebre.  
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació 

o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos 
bruts definits en l‟apartat 3.  

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga.  

d) Els treballs realitzats per l‟empresa per al seu l‟immobilitzat.  
e) Les quantitats procedents d‟alienacions de béns i drets que formen part del seu 

patrimoni.  
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l‟article 3, són compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui 
establir l‟Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d‟activitats de 
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes 
passius.  
 
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l‟1,5 per 100 a la base imposable 
definida en aquest article.  
 
 
Article 7è .Període impositiu i meritació de la taxa  
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1. El període impositiu coincideix amb l‟any natural llevat dels supòsits d‟inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per 
a la prestació del subministrament o servei, casos en què procedirà aplicar el 
prorrateig trimestral, conforme a les regles següents: 
 
a) En els supòsits d‟altes per inici d‟activitat, es liquidarà la quota corresponent als 
trimestres que resten per finalitzar l‟exercici, inclòs el trimestre en què té lloc l‟alta. 
b) En cas de baixes per cessament d‟activitat, es liquidarà la quota que correspondrà 
als trimestres transcorreguts des de l‟inici de l‟exercici, incloent-hi aquell en què 
s‟origina el cessament. 
 
2. L‟obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en els 
moments següents: 
 
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el 
moment de sol·licitar la llicència corresponent. 
b) Quan el gaudiment de l‟aprofitament especial a què es refereix l‟article 1 d‟aquesta 
ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en què s‟ha iniciat 
l‟esmentat aprofitament. A aquest efecte, s‟entén que ha començat l‟aprofitament 
especial quan s‟inicia la prestació de serveis als usuaris que ho sol·liciten. 
 
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques es 
perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l‟1 de gener de 
cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l‟any natural. 
 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil 
 
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a l‟apartat c de 
l‟article 5 d‟aquesta ordenança hauran de presentar l‟autoliquidació (model TA-2) i fer  
l‟ingrés de la quarta part de la quota bàsica resultant del que estableix l‟apartat b del 
mateix article 5 d‟aquesta ordenança  en els mesos d‟abril, juliol, octubre i desembre.  
 
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la seva 
declaració, en base als paràmetres establerts a l‟article 5è i tenint en compte el 
període de prestació efectiva dels serveis durant l‟any 2011. 
 
3. Un cop conclòs l‟exercici 2011 els subjectes passius que provessin, en base a 
dades oficials, que la seva participació en aquest període hagués diferit del 
percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la present ordenança, 
podran sol·licitar la regularització procedent. 
 
 
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis 
 
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l‟article 6e d‟aquesta 
Ordenança, 
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S‟estableix el règim d‟autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 
trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d‟interès general, comporta l‟obligació de fer constar aquesta 
circumstància a l‟autoliquidació del trimestre corresponent així com la data de 
finalització.  
 
2. S‟haurà de presentar l‟autoliquidació (model TA-1) i fer l‟ingrés fins l‟últim dia del 
mes següent o l‟immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a 
l‟Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el 
terme municipal, especificant el volum d‟ingressos percebuts per cada un dels grups 
integrants de la base imposable, segons detall de l‟article 6.3 d‟aquesta Ordenança,  i 
els drets d‟accés e  interconnexió a la xarxa de distribució referits en l‟article 6.2 
d‟aquesta Ordenança.   
 
La quantia total d‟ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l‟apartat 
a) de l‟esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels consums registrats en 
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi.  
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d‟acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d‟ingressos a què es refereix 
l‟article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s'acompanyarà de la 
identificació de l' empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada així com el seu 
import, mitjançant el resum anual (model TA-10), durant el mes d‟abril de l‟exercici 
següent. 
 
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d‟aquest 
article comportarà l‟exigència dels recàrrecs d‟extemporaneïtat, segons el que preveu 
l‟article 27 de la Llei general tributaria.  
 
5. L‟Empresa “Telefónica de España SAU”, a la qual va cedir Telefónica SA els 
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, 
no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de 
l‟1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament. 
 
Les restants empreses del “Grup  Telefònica”, estan subjectes al pagament de la taxa 
regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles España S.A. està 
subjecta a la taxa, en el termes regulats a l‟article 5 de la present ordenança. 
 
Article 10è. Gestió per delegació  
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l‟Administració delegada.  
 
2. Xaloc establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració 
de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi de simplificar el 
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compliment de les obligacions formals i materials derivades d‟aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.  
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme Xaloc 
s‟ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Girona que han delegat 
les seves facultats en la Diputació.  
 
4. No obstant l‟anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Girona,  l‟Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d‟avocar de forma expressa la competència, les facultats d‟aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l‟anul·lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
 
Article 11è.  Infraccions i sancions  
 
1. La manca d‟ingrés del deute tributari que resulta de l‟autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 
tipificada a l‟article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l‟esmentat article.  
 
2. La resta d‟infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d‟aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d‟acord amb el 
que es preveu a la Llei general tributària i a l‟Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.  
 
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i 
documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d‟aquesta taxa 
constitueix una infracció tributària tipificada a l‟article 192 de la Llei general tributaria, 
que es qualificarà i sancionarà segons disposa l‟esmentat article.  
 
 
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de l’article 5 
 
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels paràmetres 
Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix. 
 
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d‟aplicació els paràmetres 
establerts per a l‟exercici 2011. 
 
Pel que fa al coeficient CE, s‟aplicarà el que resulti dels informes de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior, sens perjudici que 
l‟operador pugui acreditar diferent participació, segons preveu l‟article 5.c. d‟aquesta 
ordenança.  
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Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2011, les referències a 
aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d‟entendre‟s realitzades respecte a 
cadascú dels exercicis en què s‟apliqui l‟ordenança. 
 
 
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors  
 
Els preceptes d‟aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d‟aquesta, s‟entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.  
 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el... i que ha quedat definitivament aprovada en data...., regirà des 
del dia 1 de gener de 2011  i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació 
expressa. 
 
 
 
 
 
2. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR  DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I 
COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2009. 
 
 
ANTECEDENTS  

“Finalitzat l‟exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l‟entitat 
local. 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos.  
   
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l‟ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l‟actual exercici.  
 
 Els estats i comptes anuals de l‟exercici pressupostari 2009 s‟han sotmès a l‟informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n‟ha emès un dictamen aprovador en 
data 14 d‟octubre de 2010.  
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Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 166, de 
data 30 d‟agostde 2010, pel període reglamentari, no s‟hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions. 

   

FONAMENTS DE DRET  
   
D‟acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s‟aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l‟Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, 
el següent 
 

A C O R D  

 1r. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l‟exercici 2009, 
integrats pels estats bàsics següents: 

 1. Estats i comptes anuals:   

- Balanç de situació: en tancar l‟exercici hi ha un actiu de X €, un passiu de 
4.017.992,52 € i un resultat de l‟exercici amb un guany  de X €.   

- Compte de resultats: en tancar l‟exercici hi ha un guany de X €.   

- Liquidació del pressupost: en tancar l‟exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de X €, unes obligacions pendents de pagament de X €, uns romanents totals de X € i 
un resultat pressupostari ajustat de X €.   

- Estat demostratiu dels drets que s‟han de cobrar i les obligacions que s‟han de pagar 
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l‟exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de X € i unes obligacions pendents de pagament de X €.   

- Estat de la tresoreria: en tancar l‟exercici es consigna una existència de X €. 

2. Annex als estats i comptes anuals: 

  - Estat de modificació de crèdit: en tancar l‟exercici hi ha unes modificacions en els 
crèdits pressupostaris per un import total de X €.   

- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l‟exercici hi ha un romanent de tresoreria 
per a despeses generals de X €.   

- Estat de situació de moviment d‟operacions no pressupostàries: en tancar l‟exercici hi 
ha un saldo pendent de pagament de X €.   

 

2n. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:   
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- Estats de despeses i d‟ingressos aprovats inicialment: el total d‟ingressos és de X € i 
el de despeses, de X €.  

- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d‟ingressos 
aprovats inicialment: en tancar l‟exercici hi ha un total de modificacions de X €.   

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 
tancats: en tancar l‟exercici hi ha un total de baixes de drets de X € i un total de baixes 
d‟obligacions de X €.   

- Actes d‟arqueig d‟existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en 
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l‟exercici es consigna una 
existència final de  X €. 

3r. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l‟exercici econòmic 2009 a la Sindicatura de Comptes, d‟acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva”. 

 
 
 
 
3r. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE 
“CONNEXIONS DELA XARXA DE COL.LECTORS D’AIGÜES RESIDUALS DE 
BONMATÍ” 

 

“Vist que en data 8 de setembre de 2010 el Ple va aprovar inicialment i es va sotmetre 
a informació pública el projecte “Connexions de la xarxa de col·lectors d‟aigües 
residuals de Bonmatí”. 

Atès que, durant el període d‟informació pública, no s‟hi ha presentat cap al·legació ni 
reclamació. 

Atés el que disposa l‟article 22.2ñ de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases 
del règim local, l‟article 52.2o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l‟article 37.1 a i b del Reglament d‟Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 

ACORD 

1r. Aprovar definitivament el projecte “Connexions de la xarxa de col·lectors d‟aigües 
residuals de Bonmatí ”, redactat per l‟enginyer, el Sr. X, amb un pressupost d‟execució 
de X euros (IVA inclòs). 

2n.  Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al  Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d‟anuncis.” 
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4. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS NÚM. 12/2010 DE TRANFERÈNCIA ENTRE PARTIDES 

 

“Atès el que estableix l‟article 180.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i els 
articles 40 i 41 del Reial Decret 500/1990. 
 
I vist l‟informe favorable de la Intervenció de Fons, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 
 

ACORD 
 
 
1r.- APROVAR l‟expedient de modificació de crèdits núm. 12/2010 de transferència 
entre partides, de conformitat amb el detall que a continuació s‟indica: 
 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN AUGMENTAR 

Partida Denominació Import 

Org. Fun
. 

Eco. 

1 334 62900 Construcció tendall Centre Cívic Bonmatí X € 

     

TOTAL  

 
 

PARTIDES QUE ES PROPOSEN MINORAR  

Partida Denominació Import 

Org. Fun Eco. 

1 162 62100 Expropiació terrenys deixalleria i pous X € 

TOTAL  

 

 
2n. Exposar al públic aquest acord durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.  
 
3r. En cas que no es presentin reclamacions, l‟acord serà ferm i es transferiran els 
crèdits de les partides que s'han indicat”. 
 
 
 
5è. DICTAMEN PROPOSANT DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE DEL 
DIA 20 D’OCTUBRE DE 2010 SOBRE L’ APROVAR DEFINITIVAMENT EL 
PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA 
POLIESPORTIVA: COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA” I EL PROJECTE 
DE GESTIÓ. 
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“Vist que en data 20 d‟octubre de 2010 el Ple va aprovar definitivament el projecte 
d‟obra “Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva” 
per import de X € redactat pels arquitectes X i de gestió. 

Vist que en la data que es va adoptar aquest acord no havia finalitzat el termini 
d‟informació pública, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent  
 

ACORD 
 
Únic Deixar sense efecte l‟acord del Ple del dia 20 d‟octubre de 2010 relatiu a 
l‟aprovació definitiva del projecte d‟obra ordinària i de gestió del “Condicionament de la 
pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva”. 
 
 
 
 
6è. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT EL PROJECTE 
D’OBRA ORDINÀRIA “CONDICIONAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA: 
COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA” I EL PROJECTE DE GESTIÓ. 
 
 

Vist que en data 27 de setembre de 2010 el Ple va aprovar declarar la urgència en la 
tramitació, va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d‟obra 
“Condicionament de la pista poliesportiva: Cobriment de la pista poliesportiva” per 
import de X € redactat pels arquitectes X i el projecte de gestió. 

Atès que, durant el període d‟informació pública, no s‟hi ha presentat cap al·legació ni 
reclamació. 

Atés el que disposa l‟article 22.2ñ de la Llei 7/85, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases 
del règim local, l‟article 52.2o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l‟article 37.1 a i b del Reglament d‟Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Local, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent 

ACORD 

1r. Aprovar definitivament el projecte d‟obra “Condicionament de la pista poliesportiva: 
Cobriment de la pista poliesportiva” per import de X € redactat pels arquitectes X i de 
gestió. 

 
2n.  Exposar al públic aquesta resolució mitjançant la publicació al  Butlletí Oficial de la 
Província, i al tauler d‟anuncis. 
 
3r. Trametre el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d‟Esports i Àrea de 
Cooperació Municipal, al Consell Català d‟Esports, i a la Generalitat de Catalunya, al 
POUIS 2009 I 2010.” 
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I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 19.44 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 
 
 
 
 
 
 
Joan Grabulosa Vidal     Imma Parramon i Burch 


