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ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE 
 
 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Núm. acta: 11 
Data: 23 d’octubre  de 2015 
Hora:  20 hores 
Caràcter de la sessió: extraordinària  
Convocatòria:  1ª 
Lloc:  Sala de Plens 
 
ASSISTENTS 
 
Sr. Marc García Nadal 
Sra. Gemma Domínguez Garangou 
Sra. Cristina Taberner Claparols 
Sr. Adam Domènech 
Sra. Susanna Roura Nadal 
Sra. Emilia Borràs Farran 
Sr. Àngel Pubill Otalora 
Sra. Ester Rubirola Taberner 
Sr. Abel Feliu Masachs. 
 
 
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: 
 
Seguidament es procedeix a la celebració d’aquest Ple en la qual s’obté com a resultat 
que tots els membres el ratifiquen per unanimitat. 
 
 
1r. PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS 2016 I LA NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 DE 
L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2016 
 
Intervé el senyor alcalde per explicar les modificacions que s’han dut a terme dins les 
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2016. 
 
Demana la paraula la senyora Rubirola per preguntar si el coeficient del  0,72% de l’IBI 
ve imposat per llei?  
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L’alcalde li respon que no, és un criteri municipal. 
 
La senyora Rubirola li pregunta si s’ha mirat d’unificar a la baix ja que han rebut forces 
queixes de veïns de la plaça Massana que diuen que l’IBI el troben molt car. 
 
El senyor alcalde contesta a aquests veïns no els hi hauria d’afectar ja que aquest 0,72 
ja el venien pagant. 
 
La senyora Rubirola pregunta si el % de les escombraries, si s’apuja la suma de tot. 
 
Respon el senyor alcalde que són els criteris que marca el Consell Comarcal, és una 
taxa variable, depèn sempre de si es fa bé o no el reciclatge. 
 
La senyora Rubirola creu que costa molt del concienciar a la gent. Allà al carrer 
Aulina,l agent hi tira de tot. 
 
El senyor alcalde afegeix que encara era pitjor quan en aquest carrer hi havia 
l’esporga. Ara amb això han millorat. 
 
La senyora Rubirola pregunta si s’ha mirat quan repercutirà a cada ciutadà. 
 
L’alcalde li respon que un 6%. 
 
La senyora Rubirola demana si es pot explicar el concepte de “cost del servei”. 
 
El senyor alcalde demana l’aclariment a la senyora secretària i aquest informa que és 
el cost de gestió del Consell Comarcal pel fet de dur a terme la prestació d’aquest 
servei per delegació. 
 
 
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen: 
 
“Fonaments de fet 
 
1. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’import sobre bens immobles 

es va recollir el contingut del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per la correcció 
del dèficit públic pel qual es va imposar als municipis l’¡aplicació d’un determinat 
tipus de gravamen en l’impost de béns immobles de naturals urbana que s’havia 
d’aplicar per l’exercici 2012 fins l’exercici 2015. Per aquest motiu, per a l’exercici 
2016 se suprimeix la dualitat de quotes tributaries pels bens immobles de 
naturalesa urbana que havia impost aquest Reial Decret-Llei i s’unifica tot al 
0,72%.  
 

2. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica s’ha vist convenient aprovar l’ordenança de nou per tal 
d’incorporar modificacions en la seva redacció que permetin millorar el règim de 
gestió de l’impost en aspectes com les baixes temporals de vehicles, millorar la 
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redacció d’algunes exempcions, clarificar l’inici del període impositiu, entre d’altres 
la finalitat de recollir tota la diversitat de supòsits que l’Ajuntament gestiona dia a 
dia. Tot aquests aspectes han portar a considerar necessària la redacció d’una 
nova ordenança fiscal d’aquest impost sense modificar la seva quota líquida. 

 
3. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa de recollida 

d’escombraries, el Consell Comarcal de la Selva ha comunicar que, per l’exercici 
2016, es preveu un increment de els serveis de recollida d’un 0,70% i el tractament 
de la fracció orgànica augmenta un 4,72%. Pel que fa a la fracció resta l’increment 
serà d’un 1%. Per aquest motiu, s’ha recollit aquest conjunt d’increment de aquesta 
ordenança fiscal. 

 
4. Pel que fa a l’Ordenança Fiscal núm. 8 de la taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de 

documents administratius s’ha cregut convenient suprimir la taxa pel registre 
d’animals per tal d’incentivar la seva inscripció. 

 
5. Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa pel subministrament 

d’aigua potable, es modifica algun aspecte de la redacció dels seus articles 3 i 5 
per tal de millorar la gestió tributaria de la taxa en el supòsit en que ens trobem 
davant la figura del substitut del contribuent. 

 
6. Pel que fa a l’Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de les taxes per utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic local s’ha vist convenient millorar 
la redacció de l’apartat 2.i) de l’article 10 per fixar un import màxim per cada 
paradista o firaire de 45 €/dia. Així mateix s’ha eliminat la referència a la “Fira-
Dolsa” i s’ha substituït per “fira monogràfica” per tal de poder incloure aquest tipus 
d’esdeveniment, independentment del nom que tinguin. 

 
7. En el Ple del dia 14 de juny de 2014 es va aprovar la nova Ordenança Fiscal núm. 

18 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general.  

Aquesta nova redacció de l’aquesta Ordenança Fiscal tenia el seu origen en el litigi 
que van mantenir les empreses de telefonia mòbil amb tots aquells Ajuntaments 
que havien aprovar aquestes ordenances atès que consideraven que els 
Ajuntament podien imposar taxa a aquelles empreses titulars de les instal·lacions 
però no a les  empeses no titulars de les instal·lacions. Aquestes demandes de les 
empreses de telefonia mòbil  davant el Tribunal Suprem van ser paralitzats atès 
que aquest Tribunal va plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (TSUE) per establir si la legislació europea permetia l’exacció 
d’aquesta taxa. L’any 2012 el TSUE emetre sentència pel que establia que aqueta 
taxa era il·legal i, per tant, donava a la raó a les empreses de telefonia mòbil. Un 
cop va tenir aquest pronunciament, el Tribunal Suprem va començar a estimar  tots 
els recursos interposat per les companyies telefòniques i per tant,   anul·lar totes 
les ordenances fiscals reguladores d’aquesta taxa  

Aquells casos que encara no havien arribat al Tribunal Suprem i que es trobaven 
en seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també a l’espera d’aquest 
pronunciament del TSUE, com és el cas de l’Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de 
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Sant Julià del Llor i Bonmatí, el jutge del TSJ de Catalunya, al contrari del que va 
fer el Tribunal Suprem, no va veure clara la sentència del TJUE i va presentar una 
segona qüestió prejudicial al TJUE i va segui mantenint suspesos tots els 
procediments iniciats. El TJUE s’ha pronunciat respecte a aquesta segona qüestió 
prejudicial, mantenint que l’exacció de la taxa és il·legal.  

Per aquest motiu, en data 14 de juny de 2014, el Ple va derogar la seva OF 
reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general i en va 
aprovar una de nova. 

Les empreses de telefonia mòbil van començat a presentar recursos en relació a 
aquesta nova redacció de l’ordenança fiscal ja que consideraven que en la seva 
redacció no queda prou clar que no s’aplica a les empreses de telefonia mòbil.  

És per aquest motiu que en les Ordenances Fiscals per l’exercici 2015 es va 
considerar convenient redactar una nova ordenança fiscal reguladora d’aquesta 
taxa amb una redacció el màxim de clarificadora perquè no pogués portar a cap 
dubte sobre l’exclusió en la seva aplicació a les empreses de telefonia mòbil. 

Tanmateix, recentment, algunes empreses operadores de telefonia (Orange) han 
seguit impugnant l’ordenança fiscal reguladora d’aquesta taxa atès que consideren 
que la no subjecció a aquesta taxa no només s’ha d’estendre a les empreses de 
telefonia mòbil sinó també a les empreses  de telefonia fixa atès que la normativa 
europea permet aquesta exclusió a les empreses de telecomunicacions, per la qual 
cosa es podria entendre que s’està referint tant a telefonia mòbil com a fixa. 
Aquesta interpretació ha estat confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya – Sala del Contenciós-Administratiu en sentència de 17 de setembre de 
2015. Per aquest motiu, i amb la finalitat d’evitar una nova impugnació sobre 
l’ordenança, s’ha vist convenient de modificar el seu contingut amb la única finalitat 
de no subjectar la seva aplicació ni a les empreses de telefonia mòbil ni a les 
empreses de telefonia fixa. 

 
 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableixen 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 s’han d’aprovar 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del mateix 
text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, 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. 
 
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals 
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
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L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat 
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article 106.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als articles 12 i 
15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
 
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. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, el Ple aprova, per unanimitat dels 
membres presents, el següent  

ACORD 
 
1r. DEROGAR l’actual Ordenança núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
 
2n. APROVAR  provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de 
l’impost de vehicles de tracció mecànica. 
 
 
3r.  APROVAR provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2016 i següents, que tot seguit es detallen i figuren dins l’annex  del present acord: 

 

 O.F. núm. 2 reguladora de l’impost sobre bens immobles. 

 O.F. núm. 7 reguladora 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. 10 reguladora de la taxa pel subministrament de l’aigua potable. 

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

 O.F núm. 18 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general 

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 30 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 
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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 2016.” 
 
 
ANNEX A L’ACORD 
 
 
1- ORDENANÇA FISCAL núm. 2: REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ELS BENS 
IMMOBLES. 
 
ARTICLE 6.  QUOTA TRIBUTARIA 
 

1. El tipus de gravamen pels bens de naturalesa urbana serà de 0,72% 
2. NOVA ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 
VEHCILES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable. 
 
1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels 

vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, sigui quina sigui 
la seva classe i categoria. 
 

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres 
públics corresponents i mentre no hagi estat donat de baixa. Als efectes d’aquest impost 
també es consideren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. 

 
3. No estan subjectes a aquest impost: 
 

a) Els vehicles que, hagin estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu 
model, i puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment arran d’exhibicions, 
certàmens o curses limitades als d’aquesta naturalesa. 
 
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil 
dels quals no és superior a 750 quilograms. 

 
 
Article 2. Subjectes passius 
 



 7 

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a nom de 
les quals consta el vehicle en el permís de circulació. 
 
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un  subjecte passiu 
canvia el seu domicili està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, d’acord amb 
l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, mitjançant 
declaració expressa a aquest efecte i, el canvi de domicili no produeix efectes davant 
l’Administració fins el moment de presentació de l’esmentada declaració. No obstant 
l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna 
comprovació. 
 
3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger, estan obligats a designar un representant 
amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública. 
 
 
Article 3. Exempcions 
 

1. Estan exempts d’aquest impost: 
 

a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la 
defensa nacional o a la seguretat ciutadana. No estaran exempts els vehicles de 
titularitat privada, encara que s’utilitzin per serveis públics, ni aquells la titularitat dels 
quals correspongui a Organismes Autònoms. 
 

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i 
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que són súbdits dels respectius països, 
identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau. Així mateix, els 
vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o 
membres amb estatut diplomàtic 
 
c) Els vehicles respecte dels quals així es deriva d’allò que es disposa en tractats 
internacionals. 
 
d) Les ambulàncies i demés vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat 
de ferits i malalts. 
 
e) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara dels quals no és superior a 350 kg. 
i que, per construcció, no poden assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i 
construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una persona amb alguna 
disfunció o incapacitat física.  
 
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. 
Aquesta exempció s’aplica en tant es mantenen aquestes circumstàncies, tant als vehicles 
conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. 
 
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resulten aplicables als subjectes 
passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament. 
 
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideren persones amb minusvalidesa 
aquelles que tenen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. 
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f) Els autobusos, microbusos i demés vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic 
urbà, sempre que tinguin una capacitat que excedeix de nou places, inclosa la del conductor. 
 
g) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola. 
 
2. Per poder gaudir de les exempcions a què es refereixen les lletres e) i g) de l’apartat 1 
d’aquest article, els interessats han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i 
aportant el Permís de Circulació, la Targeta d’Inspecció Tècnica i la resta de medis de prova 
que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes. 
 
 En relació a l’exempció prevista en el segon paràgraf de la lletra e) de l’apartat 1 d’aquest 
article, l’interessat ha d’aportar el certificat de la minusvalidesa emès per l’òrgan competent i 
justificar la destinació del vehicle, per la qual cosa serà necessària una declaració signada pel 
titular en la que es declari si el vehicle serà conduït per ell o destinat al seu transport. 
 
3. Si es declara l’exempció, l’Ajuntament, o Administració encarregada de la gestió del tribut, 
expedeix un document que acredita la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb 
posterioritat a la meritació de l’impost, inclòs quan la liquidació ha estat girada i encara no ha 
adquirit fermesa en el moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre 
i quan es compleixin els requisits establerts per a tenir-hi dret en el moment de la meritació de 
l’impost. 
 
 
 
Article 4. Bonificacions  
 
1. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost els titulars de vehicles 

propulsats íntegrament  per energia elèctrica o vehicles híbrids.  
 

2. Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost els vehicles considerats 
històrics  o que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la 
seva fabricació. Si no es tingués coneixement d'aquesta, es tindrà en compte la de la seva 
primera matriculació o, en defecte de l'anterior, la data en què el corresponent model es va 
deixar de fabricar. 

 
Per poder gaudir de les esmentades bonificacions, els interessats hauran de sol·licitar la seva 
concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop 
l'Ajuntament hagi acordat la declaració la bonificació s'expedirà un document que acrediti la 
seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini per a recórrer 
la liquidació de l'exercici en que es sol·licita la bonificació, d'acord amb el que disposa l'article 
14.2 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a partir 
de l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 
 
 
 
Article 5. Període impositiu i meritació de l’impost 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició 
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix aquesta 
adquisició. 
 
2. L’impost es merita el primer dia del període impositiu. 
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3. En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per 
trimestres i s’ha de satisfer la quota que correspongui als trimestres que resten per transcórrer 
de l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició. 
 
4. En cas de baixa definitiva del vehicle l’import de la quota a exigir es prorrateja per 
trimestres i es retorna la que correspon als trimestres que resten per transcórrer, exclòs aquell 
en què es produeix la baixa. També s’aplica aquest prorrateig de la quota, en els supòsits de 
baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, des del moment en què es produeixi 
aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent. 
 
5. En els casos de baixa temporal voluntària i baixa temporal per transmissió, quan intervé 
un venedor de vehicles amb establiment obert a l’Estat per aquesta activitat, segons el que 
determina l’article 33 del Reglament General de Vehicles, no es procedeix al prorrateig de 
deute, però el vehicle no s’inclou al padró del següent exercici. 
 
Les baixes temporals per transmissió regulades al paràgraf anterior tenen una durada 
màxima d’un any. Vençut aquest termini el subjecte indicat en el paràgraf anterior ha de 
sol·licitar el canvi de titularitat al seu nom. Quan la transferència es produeix l’any natural 
següent a la data de la baixa, l’import de la quota es calcula d’acord amb l’apartat 3 d’aquest 
article. 
 
 
Article 6. Gestió de l’impost. 
 
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de 
gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consta en el permís de circulació 
del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l’esmentat permís, s’entendrà que la competència 
de gestió, inspecció i recaptació de l’impost correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del 
vehicle que consti en el Registre de vehicles. 
 
2. En el cas d’altes per primera o quan els vehicles es reformen de manera que s’altera la seva 
classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius han de presentar, davant 
l’Ajuntament, en el termini de trenta dies que es compten des de la data de l’adquisició o 
reforma, una autoliquidació, que conté els elements de la relació tributària imprescindibles per a 
la liquidació del tribut. S’acompanya la documentació acreditativa de la seva compra o 
modificació, la Targeta d’inspecció tècnica i el Document nacional d’identitat o el Número 
d’identificació fiscal del subjecte passiu. 
 
3.Provist de l’autoliquidació, l’interessat pot ingressar l’import de la quota de l’impost resultant 
de la mateixa a l’oficina encarregada de la gestió o en  qualsevol oficina de les entitats 
col·laboradores en la recaptació. 

 
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà que el 
pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l’imprès de 
l’autoliquidació. 
 
4. En els supòsits de baixa, transferència o canvi de domicili que consta en el permís de 
circulació del vehicle, els subjectes passius han d’acreditar el pagament de l’impost 
corresponent al període impositiu de l’any anterior al que es realitza el tràmit, sense perjudici de 
l’obligació d’abonar la resta de deutes pendents, sense perjudici de les actuacions de 
comunicació d’impagaments que hagi pogut efectuar l’Ajuntament o l’entitat que exerceixi les 
funcions de recaptació per delegació a la Direcció General de Trànsit establertes en l’article 
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99.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
Article 7. Padrons 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, per a la recaptació 
de les quotes s’utilitzarà el sistema de cobrament periòdic mitjançant la confecció d’un padró 
anual. 
 
2. El padró de l’impost, un cop aprovat, s’exposa al públic perquè els interessats puguin 
examinar lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic 
s’anuncia al Butlletí oficial de la província i produeix els efectes de notificació de la liquidació a 
cadascun dels subjectes passius. 
 
3. Finalitzat el període d’exposició pública es pot interposar el recurs de reposició regulat a 
l’article 14 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 
4. Les modificacions del padró es fonamenten en les dades del Registre públic de trànsit i en la 
comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de 
domicili. 
 
5. El pagament de les quotes anuals de l’impost es realitza en el període de cobrament que fixa 
l’Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot anunciant lo per mitjà d’edictes 
publicats al Butlletí oficial de la província, sense perjudici d’utilitzar a més altres mitjans de 
comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Primera: Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es 
puguin concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la 
seva vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta 
ordenança estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de 
l’atorgament, s’aplicarà el règim vigent en l’exercici del meritament de l’impost. De la mateixa 
manera els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser 
d’aplicació a exercicis successius 
mantindran la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal en  l’ordenança 
vigent per l’exercici corresponent, així com les condicions substantives i formals per al seu 
atorgament d’acord amb l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació per 
cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb independència de 
la quantia i resta d’elements reconeguts. 
 
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la 
gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici 
fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment. 
 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 



 11

Primera: La present Ordenança reguladora es completa amb l’ANNEX que s’incorpora a la 
mateixa. 
 
Segona: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o 
qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova 
disposició. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a 23 d’octubre de 2015. 
comença a regir el dia 1 de gener de 2016, i continua vigent mentre no se n’acorda la 
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten 
vigents. 
 
 
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ 
TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM 
L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA  CORDATS PER 
L’AJUNTAMENT 
 
Article 1. Determinació de la quota líquida  
  
1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe de vehicle el següent 
quadre de tarifes: 
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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 
Furgonetes: només quan es subjecte a criteris de “turisme” d’acord amb 
la seva ITV  

Mateixes quotes que 
els turismes 

   
B) AUTOBUSOS   
De menys de 21 places  150,72 
De 21 a 50 places  214,02 
De més 50 places  265,95 
   
C) CAMIONS   
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 

Furgonetes se’ls hi aplicarà el mateix criteri que els “camions”  

Mateixes quotes  que 
els camions 
 

   
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 
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2. Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat vial i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 
2822/98, de 23 de desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles. 
 
 
3. Pel que fa al “vehicle mixt adaptable” (furgonetes) està classificat, en atenció a un criteri de 
construcció, com aquell automòbil especialment disposat per al transport, simultani o no, de 
mercaderies i persones fins a un màxim de 9 inclòs el conductor, i en el que es pot substituir 
eventualment la càrrega, parcial o totalment, per persones mitjançant l’addició de seients, 
aquests tributaran per la seva naturalesa principal com a camió. No obstant l’anterior, si 
aquesta Administració té coneixement o bé el subjecte passiu acredita mitjançant el document 
de la inspecció tècnica del vehicles (ITV), que el vehicle es subjecta a criteris d’un turisme, 
tributarà com a turisme i no com a camió. 

 
Així, com a regla general, les furgonetes tributen com a camions, d’acord amb la seva càrrega 
útil, llevat de que el vehicle estigui autoritzat per a més de 10 places, incloent-hi el conductor, 
que haurà de tributar com a autobús. 
 
4. En tot cas, el concepte genèric de “tractors” en les tarifes indicades comprèn tant els tractors 
de camions com els tractors d’obres i serveis. 
 
5. Els motocarros tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes i, per tant, 
han de tributar per la capacitat de la seva cilindrada. 
 
6. Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la 
potència d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats. 
 
7. Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser 
transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons 
les tarifes corresponents als tractors. 
 
8. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes. 
 
 
3. ORDENANÇA FISCAL núm. 8:  TAXA DE L'ESTUDI, L'ANÀLISI I EXPEDICIÓ DE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
ARTICLE 8. Tarifes 
1. Medi Ambient i Serveis  

1.1. Tinença d’animals  

Registre i expedició de placa censal per tinença animals 0 
 
 
 
4. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: REGULADORA DE LA TAXA PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
(...) 
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2.1. Habitatges: 
 
Per cada habitatge   158,88 € 
 
2.2 Locals comercials inactius: 
 
Per cada local comercial inactiu   87,98 € 
 
 

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         7,32 €         7,60 €         5,05 €          39,51 €         118,54 €         178,03 €         246,93 € 

2,0,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

2,0,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

2,0,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          98,64 €         231,60 €         360,20 €         429,10 € 

2,0,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         163,26 €         271,12 €         474,32 €         543,22 € 

3,0,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

3,0,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

3,0,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

3,0,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

4,0,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

4,0,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

4,0,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

4,0,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

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
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5,0,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €         167,94 €         225,99 €         294,89 € 

5,0,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         335,88 €         420,46 €         489,36 € 

5,0,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         559,80 €         654,37 €         723,27 € 

5,0,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         671,75 €         840,93 €         909,83 € 

6,1,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

6,1,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

6,1,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

6,1,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

6,2,1 fins a 100m2       36,60 €       25,33 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         250,14 €         319,04 € 

6,2,2 de 101 a 250m2       54,90 €       37,99 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         362,66 €         431,56 € 

6,2,3 de 251 a 500m2       73,20 €       50,65 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         500,28 €         569,18 € 

6,2,4 més de 500m2       97,60 €       75,98 €       15,16 €         215,38 €         237,09 €         641,21 €         710,11 € 

6.3.2 fins a 100m2       36,60 €       25,33 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         250,14 €         319,04 € 

6.3.3 de 101 a 250m2       54,90 €       37,99 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         362,66 €         431,56 € 

6.3.4 de 251 a 500m2       73,20 €       50,65 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         500,28 €         569,18 € 

6.3.5 més de 500m2       97,60 €       75,98 €       15,16 €         215,38 €         237,09 €         641,21 €         710,11 € 

6.4.1 fins a 100m2       48,80 €       37,99 €         2,53 €         143,59 €         158,06 €         390,96 €         459,86 € 

6.4.2 de 101 a 250m2       73,20 €       56,99 €         3,79 €         215,38 €         237,09 €         586,45 €         655,35 € 

6.4.3 de 251 a 500m2       97,60 €       75,98 €         5,05 €         430,77 €         474,18 €      1.083,58 €      1.152,48 € 

6.4.4 mes de 500m2     146,40 €     113,97 €         7,58 €         717,94 €         790,30 €      1.776,19 €      1.845,09 € 

6.5.1 fins a 100m2       18,30 €       12,66 €         2,53 €         215,38 €          39,51 €         288,39 €         357,29 € 

6.5.2 de 101 250m2       27,45 €       19,00 €         3,79 €         251,28 €          59,27 €         360,79 €         429,69 € 

6.5.3 de251 a 500m2       36,60 €       25,33 €         5,05 €         430,77 €         118,54 €         616,29 €         685,19 € 

6.5.4 mes de 500m2       54,90 €       37,99 €         7,58 €         717,94 €         197,57 €      1.015,99 €      1.084,89 € 

6.6.1 fins a 100m2       18,30 €         3,80 €         2,53 €         251,28 €          39,51 €         315,42 €         384,32 € 

6.6.2 de 101 a 250m2       27,45 €         5,70 €         3,79 €         376,92 €          59,27 €         473,13 €         542,03 € 

6.6.3 de 251 a 500m2       36,60 €         7,60 €         5,05 €         753,84 €         118,54 €         921,63 €         990,53 € 

6.6.4 mes de 500m2       54,90 €       11,40 €         7,58 €      1.256,40 €         197,57 €      1.527,85 €      1.596,75 € 

6,7,1 de 51 a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €         215,38 €          59,27 €         289,63 €         358,53 € 

6,7,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €         430,77 €         118,54 €         569,28 €         638,18 € 

6,7,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €         717,94 €         197,57 €         945,47 €      1.014,37 € 

6,7,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         861,53 €         237,09 €      1.138,56 €      1.207,46 € 

7,0,1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

7,0,2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

7,0,3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

7,0,4 més de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

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...)

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         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

8.1.2 de 101 a 250m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

8.1.3 de 251 a 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

8.1.4 mes de 500m2       27,45 €       19,00 €       15,16 €         215,38 €         335,88 €         612,87 €         681,77 € 

8.2.1 fins a 100m2         5,49 €         5,70 €         3,79 €          43,08 €          59,27 €         117,33 €         186,23 € 

8.2.2 de 101 a 250m2         7,32 €         7,60 €         5,05 €          64,61 €         118,54 €         203,13 €         272,03 € 

8.2.3 de 251 a 500m2       10,98 €       11,40 €         7,58 €          64,61 €         197,57 €         292,15 €         361,05 € 

8.2.4 mes de 500m2       14,64 €       15,20 €       10,11 €         129,23 €         237,09 €         406,26 €         475,16 € 

8.3.1 fins a 100m2         3,66 €       37,99 €       25,27 €         143,59 €         111,96 €         322,47 €         391,37 € 

8.3.2 de 101 a 250m2         5,49 €       56,99 €       37,90 €         215,38 €         167,94 €         483,70 €         552,60 € 

8.3.3 de 251 a 500m2         7,32 €       75,98 €       50,53 €         430,77 €         335,88 €         900,48 €         969,38 € 

8.3.4 mes de 500m2       10,98 €     113,97 €       75,80 €         717,94 €         559,80 €      1.478,49 €      1.547,39 € 

8.4.1 fins a 100m2         3,66 €         3,80 €       10,11 €         143,59 €         111,96 €         273,11 €         342,01 € 

8.4.2 de 101 a 250m2         5,49 €         5,70 €       15,16 €         215,38 €         167,94 €         409,67 €         478,57 € 

8.4.3 de 251 a 500m2         7,32 €         7,60 €       20,21 €         430,77 €         335,88 €         801,77 €         870,67 € 

8.4.4 mes de 500m2       10,98 €       11,40 €       30,32 €         717,94 €         559,80 €      1.330,44 €      1.399,34 € 

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         3,42 €         3,55 €         2,36 €         134,20 €         104,63 €         248,17 €         317,07 € 

8.6.2 de 101 a 250m2         5,13 €         5,32 €         3,54 €         202,12 €         156,95 €         373,07 €         441,97 € 

8.6.3 de 251 a 500m2         6,84 €         7,10 €         4,73 €         403,44 €         223,13 €         645,23 €         714,13 € 

8.6.4 mes de 500m2       10,26 €       10,65 €         7,08 €         573,14 €         327,76 €         928,90 €         997,80 € 

8.7.1 fins a 100m2         9,87 €         7,04 €         8,19 €         143,59 €         111,96 €         280,65 €         349,55 € 

8.7.2 de 101 a 250m2       18,29 €       12,67 €       10,11 €         307,65 €         167,94 €         516,66 €         585,56 € 

8.7.3 de 251 a 500m2       28,16 €       19,71 €       18,29 €         688,74 €         238,75 €         993,66 €      1.062,56 € 

8.7.4 mes de 500m2       38,03 €       26,76 €       26,48 €         889,04 €         350,71 €      1.331,02 €      1.399,92 € 

8.8.1 fins a 10 persones         9,22 €         6,58 €         7,65 €         134,20 €         104,63 €         262,29 €         331,19 € 

8.8.2 més de 10 pers.       17,10 €       11,84 €         9,44 €         287,53 €         156,95 €         482,86 €         551,76 € 

8.9.1 Tarifa única         4,82 €         3,37 €         0,67 €            8,60 €          15,78 €           33,24 €           66,54 € 

9.0.1 Tarifa única         2,43 €         0,50 €         0,33 €          33,45 €            5,26 €           41,97 €           83,95 € 

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

 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 

8.8.  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
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5. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
 
Article 3r. Subjectes passius. 
 
(...) 
 
3. L’avís de pagament i la resta de tràmits que s’hagin d’efectuar serà tramès al domicili del 
propietari de l’immoble (el substitut) ja que és el titular d’aquesta taxa. Tanmateix el propietari 
pot autoritzar per escrit que tots el tràmits, notificacions, avisos, etc relatius a aquesta taxa 
s’efectuïn al domicili del subministrament. 
 
4. Qualsevol canvi de número de compte bancari del titular de la taxa (el propietari-substitut del 
contribuent) haurà de portar fotocòpia de la primera plana de la llibreta del compte bancari per 
acreditar qui és el titular d’aquest compte. En cas de que no sigui titularitat del propietari-
substitut del contribuent, caldrà aportar una autorització del contribuent en la qual consti que 
està d’acord que se li carreguin al  compte bancari d’aquest contribuent l’import de la taxa 
d’aquest tribut. 
 
 
Article 5è. Beneficis fiscals. 
 
(…) 
 
5.2. Els beneficiaris de la bonificació: el contribuent i el substitut 
Les bonificacions que es detallen a continuació seran aplicables al subjecte passiu d’aquesta 
taxa, amb independència de sigui té la condició de  contribuent o la de substitut del contribuent 
sempre que quedi acreditat  part del subjecte passiu que es compleixen les condicions 
objectives per gaudir d’aquestes bonificacions. Tanmateix, en la resolució que es dicti sobre la 
concessió d’alguna d’aquestes bonificacions, caldrà advertir al subjecte passiu que caldrà 
comunicar qualsevol canvi de situació relativa a la concessió d’aquesta bonificació i en 
notificarà tant al contribuent com a substitut. L’Ajuntament podrà incoar expedient de 
comprovació si es compleixen els requisits objectius que habiliten poder obtenir aquesta 
bonificació i,constituint un cas d’infracció si es verifica que el subjecte passiu no reuneix les 
condicions objectives per estar gaudint d’aquesta bonificació. 
 
 
6. ORDENANÇA FISCAL núm. 11: REGULADORA DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
Article 10. Quota Tributària 
 
(...) 

2. Les tarifes de les taxes seran les següents: 
 

(...) 
2. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

 
 (...) 

i) Per ocupació durant fires monogràfiques:  
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i.1) Parades, estands, casetes de venda o elements anàlegs: 1,75 
€/ml/dia, amb un màxim de 45 € per dia. 
 
i.2) Atraccions, gronxadors, barraques i tómboles: 3,50 €/ml/dia,  amb 
un màxim de 45 € per dia. 

 
Queden exempts de la taxa en motiu d’una fira monogràfica els establiments i 
entitats del municipi. 

 
 

 
7. ORDENANÇA FISCAL núm. 18: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 

PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL  

 
 
Modificació de l’article 2 queda redactat: 
 
“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció 
 

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. 

 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors, els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, 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. 

 
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, 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.  

 
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o 
entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions 
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.” 
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Modificació de l’article 3 queda redactat: 
 

“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, i altres d’anàlogues, 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.  

 
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació 
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica 
quan siguin titulars de les mateixes. 

 
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 que són 
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments. 

 
3. 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.” 

 
 
 
 
2n. PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6 
DEL PRESSUPOST 2015 
 
El senyor alcalde explica que han fet les modificacions dels aiguats i altres despeses. 

La senyora Borràs pregunta què són el 7.500 €. 

El senyor alcalde respon que per comprar una màquina escombradora. 

La senyora Borràs pregunta si servirà també pel pavelló. 

El senyor alcalde li respon que sí. 

La senyora Borràs pregunta si això val 7.500 €. 

El senyor alcalde li respon que sí, ho han mirat al mercat. Li falta demanar un 
pressupost. 

La senyora Borràs explica que ell són reacis a que es treguin els diners del 
desbrossament dels marges, tot i que aquests dies s’han fet millores però pensen que 
són diners que es necessiten per tenir els camins en condicions. 

El senyor alcalde li contesta que la modificació de crèdit de “Via pública” és 
precisament per dotar de més diners la partida per arreglar els camins. 

Demana la paraula la senyora Rubirola per dir que vol traslladar un comentar que li ha 
fet arribar els ciutadans: estan contents perquè s’estan arreglant camins però quan els 
arreglava en senyor xxxx feia servir una anivelladora que, per a les cunetes, anava 



 20

millor quan plovia. Ella no hi entén però és el què li ha dit la gent. Quan plou, l’aigua 
s’emporta el sauló i potser fent-ho d’una altra manera seria més aprofitat. 

El senyor alcalde li respon que n’és conscient però la proposta de la senyora Rubiroa 
és molt més cara. 

Seguidament es sotmet a votació la següent proposta: 

 
“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 dels membres 
presents, el següent 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits núm. 06/15 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
 
SUPLEMENTS I HABILITACIÓ DE CRÈDITS 
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BAIXES DESPESES 
 

    PARTIDA 
Consig. 
Anterior Modificació Consign. Defin. 

       

1 9200 150001 PRODUCTIVITAT PERSONAL LABORAL 4.109,70 -2.600,00 1.509,70 

1 9200 122000 COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS 39.744,12 -1.400,00 38.344,12 

1 9200 160000 SEGURETAT SOCIAL 81.709,06 -2.000,00 79.709,06 

5 1531 210000 REP. MANT. I CONSERV. CAMINS RURALS 6.000,00 -2.000,00 4.000,00 

5 1700 210000 REP. MANT. I CONSERV. DESBROÇAMENT MARGES 3.000,00 -2.000,00 1.000,00 

3 3340 212000 REP. MANTENIMENT I CONSERV.C. CIVIC BONMATI 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 

1 1650 221000 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PUBLIC 35.000,00 -5.000,00 30.000,00 

5 3420 221000 ENERGIA ELÈCTRICA ZONA ESPORTIVA 14.000,00 -2.000,00 12.000,00 

1 1610 221990 ADQUISICIO COMPTADORS AIGUA 2.300,00 -2.300,00 0,00 

5 3420 227000 TREBALLS ALTRES EMPRESES MANTEN. GESPA FUTBOL 7.000,00 -3.000,00 4.000,00 

4 2310 250000 C.COMARCAL SERVEIS SOCIALS 14.000,00 -2.000,00 12.000,00 

5 1623 250000 ELIMINACIO, TRACTAMENT I RECOLLIDA RESTES 102.000,00 -5.000,00 97.000,00 

2 0110 300000 INTER.POLISSA CREDIT O PRESTEC PONT  9.499,00 -9.499,00 501,00 

2 0110 311000 DESPESES DE FORMALITZACIO MODIFIC. I CANCELACIO 2.000,00 -2.000,00 0,00 

1 3420 622030 TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA BONMATI 369.505,25 -24.000,00 345.505,25 

1 1610 623000 ADQUISICIÓ COMPTADORS D'AIGUA 1.994,10 -1.994,10 0,00 

3 3340 623000 MAQUINÀRIA I INSTAL. CENTRE CÍVIC 9.240,96 -9.240,96 0,00 

    TOTAL BAIXA DESPESES   -77.034,06  

 
    

    PARTIDA 
Consig. 
Anterior Modificació 

Consign. 
Defin. 

       

1 1532 210000 REP. MANTEN. I CONSERVACIÓ VIA PUBLICA 7.000,00 43.000,00 50.000,00 

3 3230 212000 REPARAC. MANTEN. I CONSERVACIÓ ESCOLA 6.000,00 11.500,00 17.500,00 

1 1610 213000 REP. MANT. I CONSERV. AIGUA POTABLE 8.000,00 6.000,00 14.000,00 

1 9200 221000 ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICIS MUNICIPALS 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

1 1610 225010 CANON DE L'AIGUA 38.000,00 4.000,00 42.000,00 

1 9120 233000 ASSISTENCIES ORGANS DE GOVERN 2.122,96 1.000,00 3.122,96 

5 3410 480000 SUBV. MARXA ANAR-HI ANANT 0,00 400,00 400,00 

2 0110 913007 AMORTITZACIO CG31 14.162,33 284,78 14.447,11 

1 9200 623000 EINES I MATERIAL BRIGADA 5.000,00 7.500,00 12.500,00 

1 1650 629000 MILLORA LLUMINÀRIA SECTOR PP3 ST. JULIÀ 0,00 1.349,28 1.349,28 

    
TOTAL SUPL. I HABILITACIÓ CRÈDIT (FINANÇAT 
BAIXA DESPESES)   77.034,06   

5 9200 216000 MANTEN.I CONSERV. D'EQUIPS INFORMATICS 6.000,00 1.115,13 7.115,13 

3 3340 221000 ENERGIA ELÈCTR.ESPLAI I C. CIVIC BONMATI 3.000,00 1.252,87 4.252,87 

3 3340 226090 DESP. DIV.LUDIQUES, CULTURALS I EDUCAT. 6.000,00 8.225,65 14.225,65 

4 3110 226990 DESPESES ÀREA SALUT 500,00 1.723,92 2.223,92 

1 1650 629000 MILLORA LLUMINÀRIA SECTOR PP3 ST. JULIÀ 1.349,28 12.141,74 13.491,02 

    
TOTAL SUPLEMENT CRÈDIT (FINANÇAT 
MAJORS INGRESSOS)   24.459,31   
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 NOUS I MAJORS INGRESSOS 
 

   PARTIDA Consig. Anterior Modificació Consign. Defin. 

      

3.34200 PREU PUBLIC CASAL ESTIU 0 1.998,60 1.998,60 

3.34903 PREU PUBLIC ZUMBA 0 2.402,05 2.402,05 

3.46111 SUBV. DIPUTACIÓ COOPERACIÓ 0 3.825,00 3.825,00 

2.46101 SUBV. DIPSALUT 0 1.723,92 1.723,92 

5.46111 SUBVENCIO NOVES TECNOLOGIES 0 1.115,13 1.115,13 

1.47003 TF. 755 LLUM CENTRE CIVIC 0 1.252,87 1.252,87 

1.76101 SUBV. DIPUTACIÓ LLUMINARIA DDGI SECTOR PP3 0 12.141,74 12.141,74 

  TOTAL  24.459,31  

 
 

 
 
   
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 MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7 
DEL PRESSUPOST 2015 
 
 

“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. 

 
Vist que a l’article 2 del Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per tal de 
garantir l’estabilitat pressupostària i de Foment de la Competivitat, on es regulava la 
supressió de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del 
sector públic. 
 

Vist l’article 1 del RD 10/2015 d’11 de setembre de 2015 on s’estableix la recuperació 
de la paga extraordinària i adicional del mes de desembre de 2012 del personal del 
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sector públic i s’estableix que s’abonarà en l’exercici del 2015 i per un sol cop, una 
retribució de caràcter extraordinari i que el seu import serà l’equivalent a 48 dies o al 
26,23 per cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió 
de la paga extraordinària de l’any 2012. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí va realitzar el 2012 una retenció 
de crèdit per l’import de les pagues que no es van fer efectives al personal de la 
corporació i en conseqüència l’import no abonat va quedar inclós en el romanent de 
tresoreria per despeses generals de l’exercici 2012 i següents. 
 

Es per això, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el següent 
 

A C O R D 
 
1r. Aprovar la proposta de modificació de crèdits num. 07/15 en el pressupost 
d'enguany, xifrat en les quantitats següents: 
 
HABILITACIÓ / SUPLEMENTS DE CRÈDIT      

   
Consign. 
Actual  Modificació   Consig.Definit 

         
1.9200.120010  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A2 17.238,11   802,71   18.040,82 

1.9200.120030  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI C1 37.065,86   1.201,64   38.267,50 

1.9200.130000  RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL 85.601,06  1.621,93   87.222,99 

        

  SUPLEMENTS I HABILITACIÓ CRÈDIT    3.626,28    

         

            

  TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES     3.626,28   

         

NOUS / MAJORS INGRESSOS        

         

    ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS     3.626,28     

  TOTAL MAJORS I�GRESSOS     3.626,28   

 
 
   
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.” 
 
 

4t. PROPOSTA NÚM. 4 
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4t.  PROPOSTA APROVANT PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 10 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT, RELATIU A LA 
CONCRECIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL TERME I A DIVERSES 
REGULARITZACIONS EN EL SÒL NO URBANITZABLE 
 
En aquesta proposta la senyora Rubirola s’absté del debat i la votació per ser part 
interessada en la seva condició de promotora de la permuta d’un tram del camí de la 
Pera, objecte d’aquesta modificació puntual, entre d’altres aspectes. 
 
Intervé el senyor alcalde per explicar que aquesta modificació puntual de Normes 
Subsidiàries del Planejament Urbanístic tracta de dos temes: el primer és la delimitació 
correcte amb el terme d0Amer i ajustar a les Normes Subsidiàries les actes 
d’atermenament dels altres municipis veïns. L’altre aspecte és definir correctament 
dins el planejament urbanístiques tres sistemes urbanístics: l’espai de l’Ermita on es 
dur a terme l’aplec, arreglar les permutes del camí de la Pera i grafiar el dipòsit de 
Sant Julià del Llor. 
 
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:  
 
“En data 12 de novembre de 2014 el Ple va aprovar inicialment la modificació puntual 
núm. 9 de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor i 
Bonmatí relativa a la concreció de la delimitació del terme i a diverses regularitzacions 
en el sòl no urbanitzable. 
 
En concret l’objecte de la modificació puntual era, per una banda, que en els plànols 
de les Normes Subsidiàries vigents no hi consten els límits correctes del terme 
municipal. S’han fet les comprovacions amb les actes de d’atermenament aprovades 
pels municipis colindants i s’han detectat diferències molt importants que cal corregir. 
És per això que es creu del tot necessari regularitzar la documentació de les normes 
subsidiàries i adaptar els límits dels plànols del sòl no urbanitzable a la realitat jurídica. 
 
D’altra banda, la present modificació puntual pretén regularitzar la qualificació del sòl 
destinat a SISTEMES en tres punts concrets del sòl no urbanitzable, als efectes de 
completar les previsions de les Normes Subsidiàries i donar compliment a l’article 34 i 
57.2 del DL  1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme,  
modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme. És l’objectiu de la present modificació puntual la definició dels elements 
que integren l’estructura general del territori com són: 
 

a)  Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic d’espais lliures públics” la 
previsió d’una zona apta per a celebracions populars a l’entorn de l’església de 
Sant Julià del Llor; 

b) Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic de comunicacions” la 
regularització actual del traçat del camí de la Pera, fruit de diverses permutes 
que s’han fet amb privats 
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c) Qualificar urbanísticament com a “sistema urbanístic d’equipaments” el servei 
tècnic de l’espai necessari per al dipòsit d’aigua de Sant Julià del Llor i el seu 
tractament previ al consum humà 

 
L’esmentat projecte es va exposar el públic durant el termini d’un mes mitjançant 
anuncis publicats en  el Butlletí Oficial del la Província de Girona núm. 233 del dia 5 de 
desembre de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6765 del dia 5 
de desembre de 2014, al tauler d’edictes i al Diari de Girona de 3 de desembre de 
2014, a la seu electrònica i al tauler d’edictes. 
 
Simultàniament es va donar audiència audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels 
quals confronti amb Sant Julià del Llor i Bonmatí. 
 
Durant el tràmit d’informació pública, s’han presentat les següent al.legacions: 
 

- RE. 1334/28-07-2015: Ajuntament Anglès 
- RE 1335/28-07-2015: Ajuntament Sant Gregori 
- RE. núm. 1411 de 07/08/2015: Ajuntament de Bescanó 

 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 15 d’octubre de 2015 relatiu a les 
al.legacions presentades, d’acord amb el qual les tres al.legacions van en el sentit de 
recollir en els seus termes exactes les actes reconeixement de les línies de terme i 
assenyalament de les fites comunes dels termes municipals entre cadascun d’aquests 
ajuntaments i el de Sant Julià del Llor i Bonmatí, i es considera del tot fonamentat de 
recollir les tres al.legacions, adaptant la proposta aprovada inicialment. Aquella 
proposta no va alterar els límits del terme municipal aprovats en el Text Refós de les 
Normes Subsidiàries publicat al DOGC el 13 de juny de 2002, quan aquest resseguia 
el riu Ter, i no havia entrat en el detall de recollir les coordenades de les actes 
esmentades. Tot i que no representa una modificació substancial de la proposta 
aprovada inicialment, la nova proposta ha recollit les coordenades de totes les actes 
de reconeixement de les línies de terme i assenyalament de les fites comunes. 
 

 
Fonaments de dret 
 
Vist que l’article 22.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases sobre el 
règim local; 
 
Vist el que disposen els articles 8.5, 73, 74,  85 i 96  del Text refós de la Llei  
d’Urbanisme i  23, 102, i 117 del Reglament de la Llei d’urbanisme, el Ple aprova, per 
unanimitat dels seus membres presents a excepció de la senyora Ester Rubirola, qui 
no vota, els següents acords: 
 
1r. Resoldre les al.legacions presentades per l’ajuntament d’Anglès, Bescanó i Sant 
Gregori, durant el tràmit d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació puntual núm. 10 de les Normes Subsidiàries, en el sentit d’estimar-les en 
la seva totalitat 
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2n. Introduir, d’ofici, dins el projecte de la modificació puntual de la Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic,  les coordenades de totes les actes de 
reconeixement de les línies de terme i assenyalament de les fites comunes, sense que 
això representi cap modificació substancial sobre la proposta aprovada inicialment. 
 
3r. Aprovar provisionalment la modificació puntual  de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic de Sant Julià del Llor i Bonmatí núm. 10, redactat per 
l’arquitecte municipal senyor xxxxxxx, relativa a la concreció de la delimitació del terme 
i a diverses regularitzacions en el sòl no urbanitzable 
 
4t. Trametre aquest acord a la Comissió d’Urbanisme de Girona, juntament amb  una 
còpia de l’expedient administratiu, 2 exemplars del projecte d’aprovació provisional en 
suport paper, 1 exemplar del projecte aprovat inicialment i 1 cd del projecte amb pdf i 
format word, juntament amb un certificat que acrediti que el contingut del cd és igual al 
que consta l’expedient administratiu. 
 
5è. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Anglès, de Bescanó i de Sant Gregori”. 
 
 
 
4. MOCIÓ CONJUNTA DE GRUP INDEPENDENT I DEL GRUP DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU I A FAVOR DEL 9N. 

 
 
“El passat 9 de novembre, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del 
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, més de 2.344.828 
catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat 
pel civisme i la democràcia. 
 
La resposta de l’Estat espanyol va ser querellar-se, a través de la Fiscalia General de 
l’Estat, contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament 
Irene Rigau, que han estat citats a declarar aquest mes d’octubre com a imputats 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Quatre són els suposats 
delictes de que se’ls acusa: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació. Les penes van des de la 
inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquesta citació forma part d’un judici polític i suposa un episodi extremadament greu 
en termes polítics i democràtics, que no té precedents. Es portarà davant dels tribunals 
al president d’un país, a una vicepresidenta i a una consellera del govern per haver 
posat urnes, paperetes i locals perquè la gent expressés democràticament la seva 
opinió.  
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Per tot el que s’ha exposat , el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents, el 
següent 

ACORD 
 

1.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb el president Artur Mas, 
l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat 
les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 
2014. 
 
2.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí amb el 
dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
3.- Condemnar l’actitud i les accions de l’Estat espanyol, que porta davant dels 
tribunals a aquells representants polítics que donen la veu al poble.  
 
4.- Participar als actes en defensa de la democràcia organitzats per l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, l’Associació de Municipis per la Independència, 
l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural els dies 13 i 15 d’octubre. Acudir 
dimarts 13 a les 19:30h davant de l’Ajuntament i el mateix 13 i el dijous 15 d’octubre 
acompanyant a les persones que declararan al TSJC, al passeig Lluís Companys 14-
16 de Barcelona. 
 
5.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant 
al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la 
coresponsabilitat pels fets. 
 
6.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret 
a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a 
través dels mitjans públics municipals.” 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la 
sessió a les 21 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   


