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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
EN PLE, CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
11/2008
extraordinari
10 de novembre de 2008
de les 20:01 a les 20:49
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde President
1er. Tinent d’alcalde
2on. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús
Pere Galobardes i Molera
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
Flora Vilalta i Sospedra
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
PSC-PM
PSC-PM
CiU
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG

3er. Tinent d’alcalde

Jaume Vivet i Soler

CiU

Secretari:
Interventora

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior _______________________________pàgina 2
2. Aprovació provisional de la modificació de diverses ordenances fiscals
per al 2009. ___________________________________________________________ Pàgina 2
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 11/2008, per
transferències del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Torelló ___pàgina 44

Pren la paraula el Sr. Miquel Franch per explicar els motius de la convocatòria d’una sessió
extraordinària que, com ja es va informar, s’ha convocat per a l’aprovació de les
ordenances fiscals, però s’hi ha afegit un altre punt que tenia certa urgència.
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Desenvolupament de la sessió:

A/ PROPOSTES
AMB VOTACIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents, l’acta núm. 10/2008, corresponent a la
sessió ordinària del dia 27 d’octubre de 2008, sense modificacions.
2.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL):
PROPOSTA:
ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP D’ICV-CdG:
Esmena 1 a l’Ordenança fiscal núm. 2:
Es proposa Substituir:
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------------------------------- 0,3311 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes---------------------------------------------------- 0,7387 euros/m3
- De més de 14 m³/mes ---------------------------------------------------------------- 0,8804 euros/m3
Per
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua a famílies:
Fins a un mínim de 7 m3/mes--------------------------------------------------------- 0,2711 euros/m3
De més de 7 fins a 10 m³/mes ------------------------------------------------------- 0,3311 euros/m3
De més de 10 fins a 15 m³/mes ----------------------------------------------------- 0,7387 euros/m3
De més de 15 m³/mes ------------------------------------------------------------------ 1,4000 euros/m3
Esmena 2, a l’Ordenança fiscal núm. 4:
Es proposa Afegir un nou apartat a l’article 5, que digui:
7. Gaudiran d’una bonificació del 10% d’aquesta taxa, els veïns i veïnes de Torelló que
utilitzin el servei de deixalleria un mínim de 5 vegades l’any. Aquesta bonificació s’aplicarà
en la taxa de l’any següent.
Esmena 3, a l’Ordenança fiscal núm. 8:
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Es proposa Afegir una nova bonificació (després de l’ordenança número 4) a l’article 6:
6) Es concedirà una bonificació del 50 % a favor de les construccions, instal·lacions o
obres que incorporin sistemes de recollida i aprofitament de les aigües pluvials.
L’apartat 6 d’aquest article passa a ser l’apartat 7.
Esmena 4, a diverses ordenances:
A tot arreu on aparegui una referència a les famílies nombroses (p. 72, 76, 77, 121 i 124 de
les ordenances fiscals de 2008) caldria afegir-hi: i les famílies monoparentals amb dos o
més fills (evidentment, no cal afegir-ho en els casos en què es fa referència al carnet de
família nombrosa).
INTERVENCIONS:
Després de donar lectura el Secretari de la Corporació al text de les esmenes, el Sr.
Alcalde disposa que, com es fa cada any, les ordenances es debatin i es votin una per
una i, en el cas de les esmenes que han formulat els dos grups municipals a l’oposició, es
debatin en el moment de l’aprovació de l’ordenança fiscal a la qual afecten i, a
continuació, cedeix la paraula a la Sra. Montse Ayats.
Sra. Montse Ayats: Per una qüestió de procediment, des del nostre grup retirem la
proposta d’esmena núm. 3, que fa referència a l’ordenança fiscal núm. 8, perquè hi ha
una errada i perquè en les noves construccions és obligatòria la recollida d’aigües pluvials
i, per tant, no podem aplicar cap tipus de bonificació per una qüestió que és de general
compliment.
I en el cas de l’esmena 4, que fa referència a les famílies monoparentals amb dos o més
fills, el grup d’Iniciativa retira la inclusió a les pàgines 72, 76 i 77 del text complet de les
ordenances, que fa referència a l’IBI, perquè no és possible tal com explicarem en el seu
moment.
De totes maneres, en aquest últim cas, estem parlant de dues esmenes que són
d’ordenances que no es modifiquen i, per tant, entenc que ja les discutirem al final.
ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP d’ERC-AM:
PROPOSTA:
Esmena 1 a l’Ordenança fiscal número 2:
Rebaixar el tram de consum mínim d’aigua que actualment comença en el consum del
10 m3/mes, per incidir en l’estalvi del consum d’aigua, bonificant la gamma més baixa del
baix consum.
Esmena 2 a l’Ordenança fiscal núm. 5:
Es proposa establir bonificacions en l’IBI, a grups sensibles de la població:
• A les famílies monoparentals
• Als joves (de 18 a 35 anys)
• Als jubilats
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Aquesta bonificació es pot fer, segons el valor cadastral dels immobles, tal com s’ha fet
amb les famílies nombroses, o bé segons renda, tal com es fa amb els jubilats en la taxa
de recollida de deixalles.
Esmena 3 a l’Ordenança fiscal núm. 5:
Establir una bonificació en l’IBI a pisos de lloguer sota un preu màxim prefixat, amb
l’objectiu de fomentar l’habitatge de lloguer a un preu no excessiu.
INTERVENCIONS:
Sr. Jordi Casals: Igual que la Sra. Montse Ayats, fa unes observacions a les esmenes; pel
que fa a l’esmena a l’ordenança fiscal número 2, tenint en compte que la proposta
d’ERC és semblant a la que presenta ICV-CdG i la proposta que ERC havia presentat era
oberta per entrar a negociar amb l’equip de govern i no hi ha hagut resposta a l’hora de
concretar números i, tenint en compte que la proposta concreta que fa ICV-CdG la
trobem correcta i l’assumim com a pròpia, retirarem la nostra i així no s’haurà de votar
dues vegades.
En quant a les altres esmenes, també les retirarem i faré unes breus consideracions dels
motius pels quals les retirem: Voldria fer la consideració que les bonificacions en l’IBI és un
tema al qual es va comprometre l’equip de govern, en el passat ple d’ordenances, per
estudiar com podrien ser; nosaltres hem fet les propostes i ens hem adonat que no s’havia
fet aquest estudi a última hora i resulta que no es poden fer bonificacions en l’IBI. Aquest
és el motiu pel qual retirem les bonificacions proposades per a grups sensibles de
població, com poden ser els jubilats, els joves o les famílies monoparentals, a més de les
famílies nombroses, que si que es recull i que és potestat del ple la seva aprovació i
també bonificacions als pisos de lloguer, marcant un preu màxim al seu preu –per una
qüestió de fer polítiques d’habitatge també amb les mesures fiscals que té l’ajuntament-.
Nosaltres no volem que es quedi aquí aquest tema de les bonificacions a l’IBI; no depèn
d’aquest ple i Esquerra Republicana treballarà per altres bandes per poder-ho fer i també
retirarem les esmenes 2 i 3, pels motius que he exposat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT
ACORD:
El regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
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
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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 coma 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 de 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 tècnics econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora d eles Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vists els informes tècnics preceptius, el ple de l’ajuntament, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT, per unanimitat dels assistents, la modificació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret
públic que haurà de regir per a l’exercici 2009 i següents.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 51, que ha de dir:
“2. L’abast i el contingut d’aquestes actuacions es troben definits en el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, en la Llei General Tributària i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament, tal com disposa l’art. 12.1 de la primera de les
normes citades.”
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum que s’indica en cada cas, per a
l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació
es relacionen:

•

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius.

VOTACIÓ:
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Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 6, i el nou redactat diu:
“Article 6.- Tarifa
1.- Documents relatius a serveis d'urbanisme

Imports en euros

a) Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, eixampla, etc.;
per cada m² o fracció de plànol fet pel propi Ajuntament ----------------- 14,31
b) Per cada còpia de plànol en blanc i negre o color de petit o gran
format, per cada m² o fracció fet per empresa: El cost real
d’execució més 6€ en concepte de despeses de gestió i de
propietat intel.lectual.
c) Per cada exemplar de les normes urbanístiques del Pla general,
plànols inclosos --------------------------------------------------------------------------------175,24
d) Per la publicació en qualsevol Diari oficial i/o a un diari d'àmbit
regional dels Estudis de Detall, Projectes de parcel·lació, Unitats
d'Actuació, Plans especials i Modificacions del Pla General
d'ordenació urbana, que se sol·licitin per a ús particular, i a
instància de part: El cost real de publicar-ho més 3€ en concepte
de despeses de gestió.
e) Per la tramitació de cada cèdula d'habitabilitat-------------------------------- 14,95
(Es cobraran també les taxes que per aquest concepte liquida la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal d’Osona, segons
les tarifes que aquests organismes ens indiquen anualment)
f) Certificats urbanístics i/o inspecció i emissió d'informes tècnics o
jurídics, inclosos els certificats de compatibilitat de projectes amb el
planejament urbanístic i la consulta referida a les obtencions
d’autoritzacions i llicències ambientals, a petició de particulars. --------- 41,78
g) Per cada expedient de llicència de primera ocupació:
• Per habitatge unifamiliar i/o edifici independent ----------------------------- 38,23
• Per cada habitatge, en edifici plurifamiliar -------------------------------------- 19,12
h) Per cada còpia de plànol en suport magnètic o format electrònic ---- 21,58
i) Per cada expedient del Pla General en suport magnètic o format
electrònic ----------------------------------------------------------------------------------------147,48
j) Per cada documentació gràfica i escrita de projecte licitat per
l’Ajuntament--------------------------------------------------------------------------------- -- 17,42
2.- Altres matèries de competència Municipal.
a) Per la tramitació d'un expedient de matrimoni ----------------------------------116,25
b) Per cada compulsa de document------------------------------------------------------- 0,97
c) Per la participació en concurs, oposició i concurs - oposició per optar
a una plaça en aquesta Corporació------------------------------------------------ 20,90
d) Per l’expedició de fotocòpies, a la biblioteca i a l’arxiu municipals,
per unitat-------------------------------------------------------------------------------------------- 0,11
e) Per la tramitació d’informe de la Policia Local a les Companyies
Asseguradores ---------------------------------------------------------------------------------- 37,61
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•

Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable al Municipi i conservació d’escomeses i comptadors.

INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, hem defensat des de fa anys la
necessitat que la taxa de subministrament de l’aigua, vagi relacionada amb el consum.
En definitiva, sempre ens ha semblat que era bo que es plantegi una taxa que fomenti
l’estalvi d’aquest bé, que tots sabem que és escàs i que, per tant, d’alguna manera, les
taxes pel que han de servir és, a part de pagar el servei, sobretot per penalitzar el
consum desmesurat. Entenem que això és una manera de fomentar l’estalvi; un foment
de l’estalvi que els ciutadans ja han demostrat que eren capaços de fer. Per això,
l’objectiu final de la nostra proposta, creiem que és que com a ajuntament, hem de ser
capaços d’arribar a facturar a les famílies pel que consumeixen realment i relacionantho amb els membres de la unitat familiar; mentre això no és possible, pensem que és bo
que hi tendim i que comencem a incorporar millores en aquest sentit i que, evidentment,
aconseguir aquest “pagar pel consum” és una feina que a un grup com el nostre, no li
correspon ni pot, perquè entre d’altres, no té tota la informació ni la capacitat de
negociar amb l’empresa, per exemple. La nostra proposta va en el sentit que qualsevol
que segueixi la factura trimestral de consum d’aigua, veurà que els ciutadans i
ciutadanes de Torelló paguem 10 metres cúbics de consum, independentment dels que
haguem consumit i a la factura s’hi especifica els metres cúbics reals que hem consumit.
Per tant, la nostra proposta va en aquest sentit de rebaixar el primer tram; deixar que
sigui el mínim de només 7 metres cúbics i no 10 i fer un tram nou a partir de 15 metres
cúbics i amb una taxa molt més elevada que fa que el preu del consum desmesurat
sigui –no sé si és la paraula escaient- penalitzat.
Perquè ho hem acabat presentant en forma d’esmena? Perquè hem constatat això en
les factures, tot i que ho hem anat dient i, perquè d’alguna manera, és un tema que ha
anat sortint als diferents plens d’ordenances, però l’equip de govern no ha estat sensible
a les nostres propostes, i tampoc ha mostrat la voluntat de parlar-ne i és per això que
hem fet aquesta proposta.
Sr. Lluís Sabatés (designat portaveu del grup d’ERC-AM, en els debats d’aquest acord).
En el ple d’ordenances del 2008, demanàvem que l’equip de govern fes una aposta
decidida per estimular el no consum i penalitzar el consum excessiu; per tant, si no
s’accepta l’esmenta que s’ha presentat, no podem donar suport a aquesta ordenança,
ja que la proposta de l’esmena que ha presentat Iniciativa i a la qual nosaltres ens hem
sumat, perquè teníem una esmena en el mateix sentit, és molt clara en aquest sentit, ja
que pretén abaixar el cost del no consum i incrementar el cost del consum excessiu i no
ens val l’argument que durant l’any 2008 ha disminuït el consum d’aigua –recordem que
les circumstàncies han estat extremes i hi ha hagut actuacions supramunicipals, com el
decret de sequera, que ha ajudat a contenir el consum-. Nosaltres pensem que s’ha
d’actuar d’alguna manera preventiva per evitar en el futur, possibles situacions
extremes.
Sr. Pere Galobardes: De fet, la distribució ja castiga els consums excessius envers els
consums mínims. El que proposeu és abaixar aquest mínim. Les dades, però –en definitiva
ens hem de guiar per les dades- ens diuen que en aquests moments, en el període
interanual d’octubre a octubre, la reducció del consum ha estat superior al 5% i
entenem que a desembre, si segueix la mateixa evolució que en les dades de què
disposem, encara serà superior. Entenem que tot i que sigui una situació
d’excepcionalitat, -la nostra zona no l’ha patit en concret, però si que s’ha patit en el
país- els ciutadans de Torelló ja han estalvi, sense necessitat de penalitzar abaixant en
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tram i tampoc ha estat necessari penalitzar a nivell fiscal, apujant el consum excessiu;
nosaltres entenem que en principi l’ordenança, amb les previsions fetes, ja funciona i
compleix els objectius que els dos grups esteu manifestant. Un altre cas, seria que això no
hagués anat per aquests camins i en aquest cas, segurament hauríem –juntament amb
l’empresa concessionària- d’establir nous criteris a l’hora d’aplicar les tarifes.
Sr. Miquel Franch: En primer lloc, posem a votació l’esmena que han presentat els dos
grups i, a continuació, la proposta de l’equip de govern.
Sra. Montse Ayats: Una qüestió de matís respecte del que ha dit el regidor: com a grup
ens sembla que els ajuntaments tenim un dèficit històric i problemes seriosos amb el
nostre finançament i, per tant, hem de recórrer als impostos, a les taxes, ... tot això fa que
haguem de generar aquests debats constants sobre les puges i les baixes –que no
acostuma a haver-n’hi mai- i que sovint aquestes apujades de les ordenances queden
reflectides en els mitjans només amb un número. En les explicacions del regidor deia que
els ciutadans de Torelló són responsables; crec que és una de les apostes de qualsevol
ajuntament creure en els ciutadans i implicar-los en temes com el de l’aigua, les
deixalles, ... si no hi ha la col·laboració i la implicació dels ciutadans no ens en sortirem
per reduir els consums i per reduir el nivell que estem generant i, per tant, em sembla
malament dir que “com que ja hem reduït el consum, ara els ho apugem un 4,5%” –això
no s’ha dit, però en definitiva és així- i no puc estar d’acord amb aquest argument.
Sr. Pere Galobardes: Estem parlant d’una taxa i, per tant, no estem apujant ni penalitzant
els consums d’aigua, sinó els costos de la seva obtenció i, en aquest cas, justament fem
el contrari del que dius tu Montse, aplicant el 4,5%, que és la previsió de l’IPC.
Sr. Miquel Franch: Jo voldria afegir una qüestió: no és que l’ajuntament en les taxes tingui
afany recaptador; no el té; senzillament es tracta d’equilibrar les despeses amb els
costos que realment té el servei. I si que hi ha coses en què jo estaria d’acord amb la
Montse Ayats quan diu que no són del tot correctes: la setmana vinent, l’ajuntament ha
d’assistir a una reunió al Consell comarcal pel tema de la potabilitzadora d’Osona Nord;
aquesta potabilitzadora forma part d’un acord entre el Departament de Medi Ambient i
habitatge i el Consell Comarcal. Torelló se suma a la construcció d’aquesta
potabilitzadora, però considera injust que el Departament de medi ambient només hi
aporti el 50%, perquè en la d’Osona sud, hi va aportar el 75% i els ciutadans de Torelló
estaran més penalitzats que els d’Osona sud. Són aquestes coses les que penso que
s’hauria d’arribar a equilibrar i que les administracions superiors a les municipals,
entenguessin que hi ha d’haver una política de costos igual i més, si es tracta a nivell de
comarca.
Sra. Montse Ayats: Jo no he esmentat en cap cas que hi hagi un afany recaptador; és
evident que l’ajuntament no pot cobrar més del que val aquest servei; podria cobrar
menys, però no és la proposta que hem fet nosaltres i sobre el tema de la
potabilitzadora, entenc que passa per una negociació com deu passar en tantes altres
coses, amb el Departament de Medi ambient, que entenc que se’m retreu, perquè sóc
d’Iniciativa, però forma part d’un govern del qual vostès també en són membres i hi ha
altres casos a Torelló que tampoc no ens han afavorit.
Sr. Miquel Franch: Perdona (a la Sra. Ayats), però et sents extremadament al·ludida; em
sembla que no es tracta d’això.
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Sra. Montse Ayats: Ara ja entenc el sentit de les intervencions.
Sr. Miquel Franch: Tant és que fos medi ambient, com cultura, com habitatge, ... la
veritat és que a la comarca d’Osona hi haurà uns ciutadans, els d’Osona sud, que
hauran rebut un 75% per la portada d’aigües i els d’Osona nord només en rebran un 50%
i això és injust, governi qui governi.
Sra. Montse Ayats: Molt bé, però això s’ha de discutir amb el Departament de medi
ambient i amb qui toqui i no pas en aquest moment, a l’ajuntament, en què estem
parlant de les ordenances de Torelló.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de l’esmena que presenten els grups municipals d’ICV-CdG i
d’ERC-AM, que es transcriu a continuació del resultat i que es desestima per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es detalla
a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERCAM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del
PSC-PM i de CiU
Abstencions: 0

PROPOSTA D’ESMENA:
Esmena 1 a l’Ordenança fiscal núm. 2:
Es proposa Substituir:
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------------------------------- 0,3311 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes---------------------------------------------------- 0,7387 euros/m3
- De més de 14 m³/mes ---------------------------------------------------------------- 0,8804 euros/m3
Per
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua a famílies:
Fins a un mínim de 7 m3/mes--------------------------------------------------------- 0,2711 euros/m3
De més de 7 fins a 10 m³/mes ------------------------------------------------------- 0,3311 euros/m3
De més de 10 fins a 15 m³/mes ----------------------------------------------------- 0,7387 euros/m3
De més de 15 m³/mes ------------------------------------------------------------------ 1,4000 euros/m3
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la modificació de l’ordenança fiscal, tal com l’ha presentat
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l’equip de govern, i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que s’indica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU)
Vots desfavorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

ACORD:
Es modifica l’apartat 7 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“7. Qualsevol modificació en el nombre de persones per habitatge que impliqui la
pèrdua del dret a l’aplicació de l’ampliació del primer tram de consum ha de ser
comunicada a l’Ajuntament en el termini de dos mesos a partir del moment en què es
produeixi, per tal que aquest ho comuniqui a l’entitat subministradora als efectes de
modificar la facturació. L’Ajuntament podrà actuar d’ofici en cas que tingui
coneixement de la modificació en el nombre de persones per habitatge que impliqui la
pèrdua del dret.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6, que ha de dir:
“1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua a famílies:
- Fins a un mínim de 10 m3/mes ----------------------------------- 0,3311 euros/m3
- De més de 10 fins a 14 m³/mes ---------------------------------- 0,7387 euros/m3
- De més de 14 m³/mes----------------------------------------------- 0,8804 euros/m3
Subministrament d’aigua d’ús industrial------------------------------------ 0,4463 euros/m3
Finançament d’obres -------------------------------------------------------------- 0,0147 euros/m3
Conservació de comptadors, segons diàmetre:
- Fins a 13 mm, per mes -------------------------------------------------- 0,62 euros.
- De 15 i 20 mm, per mes ------------------------------------------------ 0,83 euros.
- De 30 mm, per mes ------------------------------------------------------ 1,25 euros.
- De més de 30 mm, per mes------------------------------------------ 2,12 euros.”
•

Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa de Cementiri Mpal.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifiquen els apartats 1, 2.d) i 4 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“La quota tributària vindrà determinada per l'aplicació de la tarifa següent:
1.- Assignació de sepultures, nínxols i columbaris:

Import en euros
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a)
b)
c)
d)

Sepultures de concessió a 50 anys -------------------------------------------------------------165,60
Nínxols de concessió a 50 anys de nova construcció------------------------------- 1.000,73
Nínxols de concessió a 50 anys de recuperació -----------------------------------------500,37
Nínxols temporals de nova construcció: temps limitat a 9 anys i mínim
de 2 anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i
esdevenir una concessió a 50 anys, per cada any -------------------------------------100,07
Nínxols temporals de recuperació: temps limitat a 9 anys i mínim de 2
anys, amb la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir
una concessió a 50 anys, per cada any-------------------------------------------------------50,04
Columbaris de concessió a 50 anys -----------------------------------------------------------380,71
Columbaris temporals: temps limitat a 9 anys i mínim de 2 anys, amb
la possibilitat de pagar la quota del 10è any i esdevenir una
concessió a 50 anys, per cada any -------------------------------------------------------------38,07

e)
f)
g)

2.- Registre de transmissions i de permutes:
d) Per cada títol de concessió ------------------------------------------------------------------------------ 4,47
4.- Conservació i neteja:
a) Per cada sepultura, nínxol o columbari, per any ----------------------------------------------10,61
b) Per cada mausoleu o panteó, per any -----------------------------------------------------------35,32”
•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i
tractament de residus sòlids urbans.

INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: L’esmena que ja ha llegit el secretari és en el sentit que, conjuntament
amb els ciutadans, es pugui avançar en el tema de les deixalles, el reciclatge, la
selecció, ... i per tant, el que nosaltres proposem és una bonificació de la taxa de
deixalles que premiï les bones conductes –per dir-ho d’alguna manera-; si convencem i
comptem amb els ciutadans, podrem avançar en molts temes com aquest de les
deixalles i que s’entengui que quan estem parlant d’aquesta bonificació, estem parlant
dels habitatges, dels que apareixen a l’article 6. La proposta concreta és la que ja s’està
aplicant a diferents municipis de Catalunya i aprofitem per fer-ho ara, perquè com que
s’està treballant la nova concessió de la deixalleria, pensem que podrà permetre
incorporar-hi el que calgui per donar compliment a aquesta ordenança i, a més,
entenem que és molt probable que es proposi una ordenança específica per a la
deixalleria com tenen a la majoria de municipis. Aquesta ordenança que bonifica el fet
d’utilitzar la deixalleria, i això repercuteix en una bonificació en la taxa de les
escombraries, l’estan aplicant a Terrassa, per exemple, on a més de bonificar l’ús de la
deixalleria també calculen fins i tot l’índex de reciclatge i això també té unes
bonificacions; a Santa Perpètua de Mogoda que, a més, tenen uns temes de
compostatge, a part de la deixalleria; a Molins de Rei, a Santa Coloma de Cervelló,
Cubelles, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Codines, Girona, Vic, l’Ametlla, ... i per això
hem plantejat incloure-ho en aquesta taxa de deixalles.
Sr. Pere Galobardes: Fa relativament poc que tenim la proposta i, per tant, ha estat
impossible fer l’avaluació corresponen que és necessària abans de presentar qualsevol
proposta en ferm, deixant a part l’oportunitat o no, el que cal prèviament és fer un estudi
de dades conduents a saber la incidència que podria tenir o la gestió que s’hauria de
fer amb aquesta proposta. Tampoc és clar, al meu entendre, i en tot cas és una cosa
per estudiar més a fons, tal com els ha anat a altres municipis com a algun de proper
com tu Montse comentes, si realment bonificant els que acudeixen a la deixalleria, la
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bonificació és ben aplicada o no, perquè no necessàriament per al tractament de les
deixalleries i depèn de les franges d’edat, i si bonifiques a un, en una taxa, carregues a
un altre, partint del principi –que és un dels que s’ha estat aplicant en els darrers anysque la taxa ha de cobrir el cost del servei.
Sra. Montse Ayats: El que passa és que en el tema dels costos del servei, potser també ja
comença a ser hora que els ajuntaments ens comencem a plantejar criteris d’eficàcia i
d’eficiència que ens exigeixen a les empreses privades i potser serà bo que comencem
a parlar-ne i fa relativament poc que teniu la proposta i, evidentment, en el moment en
què es va plantejar en altres ocasions els grups de l’oposició havíem tingut un temps
relatiu per parlar-ne; en aquest cas se’ns va dir el dia i hora de celebració de la comissió
informativa per parlar de les ordenances i la setmana següent es convocarà el ple
corresponent. A Vic, -si les poblacions veïnes és Vic- és evident que no poden tenir
resultats, perquè ho acaben d’aplicar, però els altres municipis no s’ho han inventat
aquest any.
Sr. Pere Galobardes: Però són diferents que nosaltres. Només comentar una qüestió que
no he dit abans: les deixalles pugen un 4,46% i, per tant, el creixement és per sota de
l’IPC i això té a veure justament amb el sistema que en aquest moment està establert a
l’ordenança.
Sr. Lluís Sabatés: Respecte a aquesta ordenança, nosaltres voldríem recordar que venim
d’un increment de cost durant aquest any 2008, de l’11,7% i del compromís d’estudiar la
inclusió d’algun altre servei, com per exemple, la recollida dels olis usats domèstics i que
en principi no s’ha mirat. Segons la informació facilitada per l’equip de govern,
l’increment del cost real per aquest any és del 2,5% i per la inclusió d’una campanya per
fomentar la recollida d’orgànica, s’ha d’incrementar fins el 4,45%.
Nosaltres trobem excessiu el cost d’aquesta campanya, tot i que l’ajuntament només ha
de finançar el 50% i, a més, pensem que precisament aquest any hem d’intentar ajustar
el màxim els costos del servei als de les taxes. Per tant, tot i que estem d’acord amb la
modificació del límit de les bonificacions dels pensionistes, que també es presenten,
pensem que és més important per a la població no incrementar el cost al 4,45% i, per
tant, no hi donarem suport.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de l’esmena que presenten els grups municipals d’ICV-CdG i
d’ERC-AM, que es transcriu a continuació del resultat i que es desestima per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es detalla
a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERCAM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del
PSC-PM i de CiU
Abstencions: 0

PROPOSTA D’ESMENA:
Esmena 2, a l’Ordenança fiscal núm. 4:
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Es proposa Afegir un nou apartat a l’article 5, que digui:
7. Gaudiran d’una bonificació del 10% d’aquesta taxa, els veïns i veïnes de Torelló que
utilitzin el servei de deixalleria un mínim de 5 vegades l’any. Aquesta bonificació s’aplicarà
en la taxa de l’any següent.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la modificació de l’ordenança fiscal, tal com l’ha presentat
l’equip de govern, i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que s’indica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU)
Vots desfavorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

ACORD:
Es modifiquen els apartats A i B de l’apartat 2 de l’article 5, que han de dir:
“A. Igual o inferior als 680 euros mensuals, per aquelles persones que habitin soles.
B. Igual o inferior als 1.360 euros mensuals, per aquelles persones que habitin amb
cònjuge.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Per cada habitatge, estigui o no ocupat------------------------------------------ 116,65 euros
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 12, i el nou redactat diu:
“2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Epígraf primer. Despatxos professionals:
Per cada despatx professional----------------------------------------------------------196,48 euros
Epígraf segon. Allotjaments:
A) Hotels, motels, hotels-apartaments I cases d’hostes, per cada plaça i
any ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43,41 euros
B) Centres hospitalaris, col·legis I altres centres de naturalesa anàloga:
• De 400 o menys places------------------------------------------------------------------389,13 euros
• De 401 a 500 places ----------------------------------------------------------------------486,42 euros
• De més de 500 places -------------------------------------------------------------------583,71 euros
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació:
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A) Peixateries, carnisseries i semblants --------------------------------------------------------443,29 euros
B) Resta sector alimentari:
Superfície < o = 50 m²---------------------------------------------------------------------359,78 euros
Superfície > 50 m² i < o = 100 m²------------------------------------------------------383,12 euros
Superfície > 100 m² i < o = 500 m² ------------------------------------------------- 1.526,32 euros
Superfície > 500 m2 i < o = 1.000 m² ---------------------------------------------- 1.909,44 euros
Superfície > 1.000 m² ------------------------------------------------------------------- 3.538,90 euros
Epígraf quart. Establiments de restauració:
A) Restaurants-------------------------------------------------------------------------------------------828,86 euros
B) Cafeteries, bars i altres de naturalesa anàloga ---------------------------------------665,55 euros
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles:
A) Cinemes i teatres ----------------------------------------------------------------------------------580,04 euros
B) Sales de festes, discoteques, bingo i altres de naturalesa anàloga. ------ 1.350,73 euros
Epígraf sisè. Altres locals industrials i/o mercantils no especificats anteriorment:
•
•
•
•

Fins a 5 treballadors -----------------------------------------------------------------------214,90 euros
De 6 a 20 treballadors--------------------------------------------------------------------290,83 euros
De 21 a 50 treballadors ------------------------------------------------------------------537,94 euros
De més de 50 treballadors ---------------------------------------------------------- 1.163,30 euros

Epígraf setè. Mercat del dimecres:
A) Parades de venda d’aliments, per dia------------------------------------------------------ 6,16 euros
B) Parades de venda de productes no alimentaris, per dia---------------------------- 3,43 euros
Epígraf vuitè. Parades d’esbarjo situades en terrenys d’ús públic:
•
•
•
•

Fins a 25 m² d’ocupació i dia ------------------------------------------------------------ 4,99 euros
De mes de 25 m² a 50 m² d’ocupació i dia ---------------------------------------- 5,50 euros
De mes de 50 m² a 100 m² d’ocupació i dia -------------------------------------- 6,05 euros
De més de 100 m² d’ocupació i dia -------------------------------------------------- 6,67 euros”

•

Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Estem d’acord amb la proposta que es presenta; entenem, com
dèiem abans que l’IBI és una de les ordenances que d’alguna manera ens permet un
mínim de recaptació necessària per cobrir un important percentatge de la despesa
corrent del municipi. Per tant, entenem les esmenes que s’han fet i hi votarem a favor.
Sr. Lluís Sabatés: Aquesta és l’ordenança més important que recapta l’ajuntament i la
situació no ha millorat massa respecte de l’any anterior, pel que fa a la informació de
què disposem a l’hora de poder decidir. En les anteriors ordenances se’ns demanava un
acte de fe i com que era un any d’atzucac, havíem de veure els resultats de com
anava l’impost l’any 2008; en aquest aspecte estem igual o pitjor que abans: ha passat
un any i la informació és la mateixa; volem pensar que realment no es disposa d’aquesta
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informació i que no se’ns ha pogut facilitar i, per tant, és una mica inversemblant que
s’hagi de prendre les decisions sense saber amb certa exactitud els ingressos de
l’ajuntament per aquest impost. Per cert! La informació que ja es va demanar mitjançant
sol·licitud –tot i tenir en compte que d’acord amb la legalitat vigent, en aquest cas no
era necessari, ja que és una informació que va al ple i els grups de l’oposició hi tenim
dret sense haver-la de demanar per sol·licitud escrita-; en un moment de crisi, com el
que ens trobem, i tenint els mecanismes que tenim des de l’ajuntament, pensem que un
increment de l’11,11% de mitjana en l’IBI és un pèl exagerat i més, tenint en compte que
la Llei no ens permet fer unes polítiques diferenciades per als sectors més sensibles a
situacions de crisis; fet al qual es varen comprometre a estudiar –com ja hem dit- a les
ordenances de l’any passat- i que no havíem fet, fins que una vegada vistes les
propostes que presentava l’equip de govern, de modificació d’aquest any i quan hem
tornat a insistir sobre el tema i hem fet consultes tècniques, se’ns va informar que no era
possible per Llei.
Doncs vist el panorama i essent conscients que poden haver-hi dificultats tècniques altres
anys pel tema de l’actualització del 10% anual en el valor cadastral dels immobles i que
no tenim possibilitat d’eixamplar les bonificacions, ens semblaria aplicar un coeficient al
tipus de gravamen inferior al que proposeu –que és el 0,67- per tal que l’increment mig
per al ciutadà sigui al voltant del de l’IPC.
Això, juntament amb una política decidia en la contenció de la despesa ordinària, des
d’ara mateix i especialment de cara al pressupost de l’any vinent, serien ajudes
importants per al ciutadà, ja que suposaria el manteniment de la pressió fiscal, sense
disminuir els serveis que en aquest moment està oferint l’ajuntament. A nosaltres ens
tindran sempre disposats a col·laborar en tot el que sigui, per tal de treballar
conjuntament per prendre mesures per a la contenció de la despesa, i ja comprovarem
si els interessen les nostres aportacions.
Si que estem d’acord amb l’increment del valor dels immobles per poder gaudir de les
ajudes per part de les famílies nombroses; també ens hauria agradat fer-ho extensiu a les
famílies monoparentals, però una vegada més, la Llei tampoc ens ho permet. La realitat
sempre va per davant del legislador i com que tampoc se’ns permet, segurament per la
complexitat que suposaria fer-ho, votar en part les modificacions de cada ordenança i
posant en una balança la repercussió que cada modificació representa per als
ciutadans, nosaltres no donem suport a aquesta ordenança, deixant molt clar que és
per l’increment de l’11,11% de l’IBI. Estem en un temps de crisi i l’equip de govern sembla
que no se’n adona; no es tenen en compte en cap moment, en la globalitat de les
ordenances que avui es proposa modificar, les dificultats que estan tenint els ciutadans
en aquest moment.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la modificació de l’ordenança fiscal, tal com l’ha presentat
l’equip de govern, i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que s’indica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)
Abstencions: 0

ACORD:
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, que ha de dir:
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“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de
titulars de família nombrosa en la data de meritació de l’impost, tindran dret a una
bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti
tingui un valor cadastral inferior a 109.873,48 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la
família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants.”
Es modifica l’apartat 2.1 de l’article 7, que ha de dir:
“2.1. El tipus de gravamen serà el 0,67 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.”
Es modifica la taula annexa de l’apartat 2.3 de l’article 7, que ha de dir:
ÚS
Solars sense edificar
•

CODI
M

TIPUS
0,977

VALOR CADASTRAL MÍNIM
52.284,08 euros

Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’apartat 1 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“1. D’acord amb el que preveu l’article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar
l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment del mèrit el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Pels increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys un 3,5%
b) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a deu anys un 3,3%
c) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a quinze anys un 3%
d) Pels increments de valor generats en un període de temps fins a vint anys un 2,8%“
• Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica
INTERVENCIONS:
Sr. Lluís Sabatés: L’any passat ja vàrem tenir els nostres dubtes per acceptar la no
modificació a la baixa d’aquest impost, que afecta la gran majoria dels ciutadans i que
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fa molts anys que està al màxim permès, però al final ens vàrem decidir per proposar
bonificacions per als cotxes més ecològics, on vàrem trobar una bona sintonia, en aquest
punt, amb el llavors equip de govern socialista; tornem a insistir: en el plantejament global
de les ordenances, en aquest context de crisi, ja que la llei no ens permet fer polítiques de
bonificació més ambicioses per afavorir la ciutadania i els anys que fa que tenim aquest
impost al màxim, pensem que tenim raons suficients i és l’ocasió oportuna per apostar per
l’abaixada d’aquest impost que, com ja hem dit, afecta la majoria de la ciutadania, fent
una rebaixa percentual diferenciada segons la potència i la finalitat d’ús dels vehicles i
ajudar en la mesura del possible, en reduir la pressió fiscal. Dit això, i com que el que es
presenta en aquesta ordenança, és la modificació per a l’actualització del llistat de
vehicles que tenen dret a la bonificació i que ja vàrem pactar l’any passat, hi votarem a
favor, però deixant molt clar que, a més, nosaltres hauríem presentat una rebaixa
d’aquest impost.
VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“3. S’estableix una bonificació del 30 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia de juliol de 2008 i que
consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.”
Es modifica l’annex I de l’ordenança, i el nou redactat diu:
“RELACIÓ DE VEHICLES AMB EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÉS GRAN, SEGONS LA GUIA DE
L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA
Benzina
Marca, model i versió
Toyota PRIUS EXECUTIVE
Smart 52 coupe 52 coupe
micro híbrido
Smart 52 cabrio 52 cabrio
micro híbrido
Honda CIVIC 4P 1.3 i-DSI
Hybrid
Citroën C1 1.0i 12v
SensoDrive
Citroën C1 1.0i 12v
Peugeot 107 5P
URBAN/URBAN MOVE 1.0 68
2-TRONIC
Peugeot 107 3P RC-LINE 1.0

Emissió
CO2
g/km
104
103

Classificació
per consum

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

1497
999

O
O

78(57)
71(52)

Consum
(l/100
km
4,3
4,3

999

O

71(52)

4,4

105

D

1339

CVT

115,6(85)

4,6

109

A

998

A

68(50)

4,6

109

B

998
998

M
A

68(50)
68(50)

4,6
4,6

109
109

B
B

998

M

68(50)

4,6

108

B

A
C
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68
Toyota Aygo 1.0 3/5 p
Toyota Aygo 1.0 MMT 3/5 p
Peugeot 107 3P
BASIC/URBAN/URBAN MOVE
1.0 68
Peugeot 107 5P
BASIC/URBAN/URBAN MOVE
1.0 68
Peugeot 107 3P
URBAN/URBAN MOVE 1.0 68
2-TRONIC
Smart 45 coupe Pure 61 CV
Smart 52 coupe
Pure/Pulse/Passion 71 CV
Smart 52 cabrio
Pure/Pulse/Passion 71 CV
Smart 62 coupe
Pure/Pulse/Passion 84 CV
Smart 62 cabrio
Pure/Pulse/Passion 84 CV
Suzuki SPLASH 1.0 GLS
Hyundai i10 1.1 GLS
Kia PICANTO f/l 1.1 SOHC
CONCEPT/ACTIVE/EMOTION
4 pl
Chevrolet Matiz 0.8 S
Smart BRABUS cabrio
BRABUS
Smart BRABUS BRABUS
MINI One (R56)

998
998
998

M
AS
M

68(50)
68(50)
68(50)

4,6
4,6
4,6

109
109
108

B
B
B

998

M

98(50)

4,6

108

B

998

A

68(50)

4,6

108

B

999
999

O
O

61(45)
71(52)

4,7
4,7

112
112

D
D

999

O

71(52)

4,9

116

E

999

O

84(62)

4,9

116

E

999

O

84(62)

4,9

116

E

996
1086
1086

M
M
M

65(48)
66(48)
65(48)

5
5
5

120
119
118

B
B
C

796
999

M
O

52(38)
98(72)

5,2
5,2

127
124

D
E

999
1397

O
M

98(72)
95(70)

5,2
5,3

124
128

E
B

Gasoil
Marca, model i
versió
Smart CDI Pure
Coupe CDI 45 CV
Smart CDI Pure
Cabrio CDI 45 CV
Seat IBIZA
ECOMOTIVE 1.4 TDI
MAN. 5V
Volkswagen POLO
BLUE MOTION 1.4
TDI MAN. 5V
MINI Couper D
(R56)
Skoda FABIA
(NUEVO) GREEN
LINE STATION
WAGON 1.4 TDI
MAN. 5V
Skoda FABIA

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

799

O

45(33)

Consum
(l/100
km
3,3

799

M

45(33)

3,3

88

C

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1560

M

108,8(80)

3,9

104

B

1442

M

80(59)

4,1

109

A

1422

M

80(59)

4,1

109

B

Emissió
CO2
g/km
88

Classificació
per consum
C
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(NUEVO) GREEN
LINE 1.4 TDI MAN.
5V
Volkswagen POLO
BLUE MOTION 1.4
TDI MAN. 5V
MINI Couper D
Clubman (R56)
Peugeot 107 5P
URBAN/URBAN
MOVE 1.4 HDI 54
Toyota Aygo 1.4
3/5 p
Peugeot 107 3P
RC-LINE 1.4 HDI 54
Peugeot 107 3P
URBAN/URBAN
MOVE 1.4 HDI 54
Citroën C1 Hdi 55
Renault Clio II 1.5
dCi 85 cv
Citroën C2 Hdi 70
Senso Drive
Lancia Musa 1.3
JTD 90 cv oro DFN
Lancia Musa 1.3
JTD 90 cv platino
DFN
Lancia Ypsilon 1.3
JTD 75 cv platino
Lancia Ypsilon 1.3
JTD 75 cv oro
Citroën C3 Hdi 70
Senso Drive
Mazda MAZDA 2
1,4D(68) LOW/MID
Citroën C2 Hdi 70
Renault Twingo II
1.5 dCi 65 cv
Fiat Panda 1.3 16V
Dynamic 70 CV
Diesel Multijet 5p

1422

M

80(59)

4,1

108

B

1560

M

108,8(80)

4,1

109

B

1398

M

54(40)

4,1

109

C

1398

M

54(40)

4,1

109

C

1398

M

54(40)

4,1

108

C

1398

M

54,4(40)

4,1

109

C

1398
1461

M
M

54,4(40)
84(62)

4,1
4,2

109
111

C
B

1398

A

68(50)

4,2

111

C

1248

O

89,76(66)

4,3

114

B

1248

O

89,76(66)

4,3

114

B

1248

M

75(55)

4,3

114

B

1248

M

75(55)

4,3

114

B

1398

A

68(50)

4,3

113

B

1399

M

68(50)

4,3

114

B

1398
1461

M
M

68(50)
64(47)

4,3
4,3

113
113

C
C

1248

M

69,36(51)

4,3

114

D

Nota: S’han inclòs com el mateix vehicle els del mateix model quan només canvia el
número de portes, l’acabat exterior o altres característiques sempre que tinguin la
mateixa classificació.
(1) Símbols utilitzats en el tipus de canvi:
M: manual; A: automàtic; AS: automàtic seleccionable; CVT: transmissió variable
continua; O: altres.”
•

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.
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INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Tenim un dubte, perquè diu “s’afegeix un paràgraf a l’apartat 1 de
l’article 6, que diu: “les bonificacions establertes en aquest apartat no són
acumulables””, i no entenem el sentit de la bonificació, perquè només n’hi ha una, la del
95% de la quota de l’impost de construccions o instal·lacions. Segur que aquesta
bonificació correspon a aquesta ordenança?
Sr. Jaume Manau: Hauríem de suposar que això, com que nosaltres estem acollits al
sistema de la Diputació, tenen un text previst per a tots els ajuntaments i són temes que
estan en plural i nosaltres, per no marxar, -perquè si no, ho hem de posar expressament
que marxem del text establert per la Diputació en la publicació del butlletí- i ho hauríem
d’especificar.
Sra. Montse Ayats: Però en tot cas, no té a veure amb altres bonificacions que apareixen
després i que era el que ens preocupava a nosaltres.
Sr. Jaume Manau: Quan diu “en aquest apartat”, es refereix exclusivament a l’apartat on
figura l’observació i, per tant, no afecta altres epígrafs.
VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 2, i el nou redactat diu:
“Estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres següents:
a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis o necessàries per a la
implantació, l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de
qualsevol mena.
b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte
exterior o la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol
classe d’instal·lacions existents.
c) Les obres de demolició o enderroc.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a
la via pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o
per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals
s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de
suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del
paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició,
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les
obres esmentades.
f) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions,
terraplens, etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes
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d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com
a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o
d’edificació autoritzat.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena
d’instal·lacions tècniques dels serveis públics.
i) La instal·lació, reforma o qualsevulla altra modificació dels suports
publicitaris.
j) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats
industrials, mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús
a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o
per les ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal, sempre que
es tracti de construccions, instal·lacions o obres.”
S’afegeix un paràgraf a l’apartat 1 de l’article 6, que diu:
“Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un
supòsit, no existint opció expressa per part de l’interessat, s’aplicarà aquell al qual
correspongui la bonificació d’import superior..”
S’afegeix un punt d) a l’apartat 1 de l’article 7, que diu:
“d) Qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució material.”
Es modifiquen els apartats 3, 5, 6 i 7 de l’article 9, i els nous redactats diuen:
“3. La quota resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de presentar-se quan se
sol.liciti la llicència serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable.
Aquesta base imposable es determina a partir dels mòduls que, per a cada tipus
d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex de la present Ordenança
o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que resulti de
l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta
Ordenança, la base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat per
l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan
això constitueixi un requisit preceptiu.
5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal.lació o obra, un cop acceptada
la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una
autoliquidació complementària, la base imposable de la qual es determinarà aplicant els
mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i la quota
diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quota líquida que en resulti amb
l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors. Si no es poden aplicar els
mòduls, la base imposable es calcularà a partir del pressupost modificat i la quota
diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos
s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors i els efectes de les
autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les autoliquidacions
precedents.
6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’inicií la
construcció, instal.lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a
compte, la base imposable de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a
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l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de
l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi
Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal.lacions o obres, serà la que resulti
acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en el seu defecte, la que consti
en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat
de la llicència d’obres.”
Modificació de l’annex, que ha de dir:
“ANNEX
QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 de la present Ordenança, la base
imposable de l’autoliquidació prèvia que s’hi regula es determinarà a partir del mòdul
bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost
de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen.
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base
imposable susdita.
En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de
partida és la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les parts comunes,
expressada en metres quadrats amb dos decimals.
Si és cas que en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos
diferenciats, caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada
mòdul diferent.
La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de
referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls.
A aquests efectes, cada mòdul concret de referència es calcula de la manera següent:
Mr = Mb × Ct × Cu
Definicions:
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 445,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
Els coeficients correctors que es faran servir són els següents:
1. Coeficient tipològic (Ct)

Ct

1.1. En edificacions de nova planta i addicions
Tipologia de l’edificació
- Edifici aïllat (4 façanes).

1,20

- Soterranis a partir del 3er. en tot tipus d’edificis.

1,20

- Edifici en testera (3 façanes).

1,10

- Soterranis 1er. i 2on. en tot tipus d’edificis.

1,10

- Edifici entre mitgeres (1/2 façanes).

1,00
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1.2. En obres de reforma i rehabilitació
Tipologia de la intervenció
- Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les
façanes

0,90

- Reformes que afectin elements estructurals.

0,70

- Reformes que no afectin elements estructurals.

0,50

- Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o
tancaments (Aplicat a la superfície de façana).

0,50

- Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals
ni instal·lacions.

0,30

- Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments
(Aplicat a la superfície de façana).

0,30

Nota: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de
nova planta.
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil
- Moviments de terres i infraestructura.

1,10

- Superficials complementaris.

1,00

- Piscines i obres sota-rasant.

1,10

2. Coeficient d’ús (Cu)

Cu

2.1. Edificació
- Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5
estrelles. Museus. Teatres.

3,00

- Clíniques i Hospitals.

2,80

- Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals
marítimes i aèries.

2,60

- Laboratoris.

2,40

- Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles.

2,20

- Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP.
Hotels de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 2,00
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m².
- Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1
estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges entre 1,80
200 m² i 150 m².
- Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 ².

1,60

- Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m².

1,40

- Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament.

1,20

- Plantes altes per a locals sense ús específic.

1,20

- Sotacobertes compartides com a locals comunitaris o no
vinculades.

1,20

- Locals comercials en planta baixa sense ús específic.

1,00

- Aparcaments sense activitat en edificis plurifamiliars.

1,00

- Garatges d’habitatges unifamiliars.

1,00

- Magatzems i naus industrials amb llums > 12 m. i coberta
lleugera autoportant.

0,70

- Magatzems i naus industrials amb llums fins 12 m. i coberta
lleugera autoportant.

0,60
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Nota: Espais sotacoberta vinculats a l’habitatge (golfes)
- Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a
l’habitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m. d’altura, caldrà valorar-los
com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per superfície
total.
- Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars
(trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.
2.2. Obra civil
- Piscines (sense cobrir).

1,00

- Parcs infantils a l’aire lliure.

0,40

- Urbanització bàsica.

0,20

Moviment de terres... 15%
Xarxa de clavegueram... 35%
Xarxa d’aigua... 15%
Xarxa d’electricitat... 20%
Telecomunicacions... 15%
- Urbanització complementària.

0,10

Pavimentació... 50%
Voreres... 25%
Enllumenat... 10%
Jardineria i mobiliari urbà ... 15%
- Pistes d’asfalt, formigó o gespa. Terrasses amb drenatge.

0,20

- Jardins. Pistes de terra sense drenatge.

0,10

Com ja s’ha dit abans, el pressupost de referència (Pr) serà la suma de les quantitats
parcials que resultin de multiplicar cada mòdul de referència (Mr) per la superfície parcial
a la qual s’ha d’aplicar.
El pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà de la fórmula següent:
Pr = V × Mb × Ct × Cu
Definicions:
V: Volum de l’edifici en m³. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4
metres, es considerarà el volum d’aquesta altura per planta.
Mb: Mòdul bàsic, que a hores d’ara el COAC ha fixat en 445,00 EUR/m².
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra.
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat.
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials.
1. Coeficient tipològic (Ct)

Ct

- Edificacions en zones de casc antic.

0,30

- Edificacions entre mitgeres.

0,20

- Edificacions aïllades.

0,10

2. Coeficient d’ús (Cu)

Cu

- Altures de menys de 10 metres.

0,10

- Altures de més de 10 metres.

0,15
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•

Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestacions de la Policia
Local.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
Es modifiquen els apartats 1, 2, 3 i 5 de l’article 4, i el nou redactat diu:
“1. Retirada i trasllat de vehicles:

Import en euros

a) Retirada i trasllat de vehicles:
♦ Per cada servei en horari diürn--------------------------------------------- 87,00 €
♦ Per cada servei en horari nocturn o especial------------------------ 98,60 €
♦ Per drets d'enganxada a la grua ----------------------------------------- 45,00 €
♦ Per sortida sense enganxada----------------------------------------------- 29,00 €
El servei nocturn és aquell que es realitza a partir de les 20:00 hores de dilluns a
dijous fins a les 8:00 hores del dia següent.
El servei especial és aquell que es realitza a partir de les 20:00 hores del divendres
fins a les 8:00 hores del dilluns.
b) Estada i custòdia de vehicles en el dipòsit municipal, per
dia d'estada o fracció:
♦ Vehicles turismes fins a 1500 cc --------------------------------------------- 4,12
♦ Vehicles turismes de més de 1500 cc ------------------------------------- 8,05
♦ Motocicletes i vehicles de dues rodes ------------------------------------ 3,01
♦ Camions, camionetes, autocars, plataformes i similars ---------- 14,02
2. Serveis especials dels agents:
a) Preu per hora diürna no festiva ----------------------------------------------------- 30,20
b) Preu per hora nocturna no festiva ------------------------------------------------- 31,70
c) Preu per hora diürna festiva ---------------------------------------------------------- 31,70
d) Preu per hora nocturna festiva------------------------------------------------------ 33,70
3. Per la utilització d’un vehicle:
a) Per km. :
- Cotxe ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0,24
- Motocicleta-------------------------------------------------------------------------------------- 0,10
b) Per hora de servei:
- Cotxe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7,47
- Motocicleta-------------------------------------------------------------------------------------- 2,75
5. Per immobilització d’un vehicle en la via pública----------------------------------- 31,35”
•

Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per a la intervenció
administrativa en activitats i instal.lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme mpal.

INTERVENCIONS:
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Sra. Montse Ayats: Nosaltres, en aquesta ordenança, sempre hem manifestat els nostres
dubtes sobre els criteris i els imports d’aquesta taxa i per això hi hem votat en contra i hi
votarem en contra.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la modificació de l’ordenança fiscal, i s’aprova per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que s’indica a
continuació:
•
•
•

Vots favorables: 15 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM,
de CiU i d’ERC-AM)
Vot desfavorable: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

ACORD:
Es modifica l’apartat 1 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“1. Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat municipal, tan tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Torelló s’ajusten al marc normatiu
integrat per: La Directiva 2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener
de 2008, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental (en endavant LIIA), La Llei del Parlament de Catalunya 4/2004, d’1 de juliol,
Reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al que
estableix la Llei 3/1998, modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol i 17/2007, de 21 de
desembre, el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, el
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de
desplegament de la LIIA (en endavant RIIA), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i
l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Integral de l’Administració Municipal en les
Activitats i Instal·lacions, publicada per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona núm. 234-2 de 29 de setembre de 2008.”
Es modifiquen els punts a) i b) de l’apartat 8 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“a) Preu hora dels tècnics:
Preu hora de tècnic superior:----- --------------------------------------------------- 35,05 €.
Preu hora de tècnic mitjà:
------------------------------------------------------- 33,82 €.
Preu hora d’inspector: ----------------------------------------------------------------- 19,01 €.
b) Preu fix per expedient de revisió i/o control: ---------------------------------160,43 €.”
•

Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de les instal.lacions
esportives mpals.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
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ACORD:
Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“La quota de la taxa reguladora en aquesta Ordenança vindrà fixada en la tarifa
continguda en el següent apartat, per cada un dels diferents serveis o activitats:
a) Pistes de squash i/o futbito
Import en euros
♦ Per hora i pista ------------------------------------------------------------------------------17,04
♦ Abonament de 8 hores -----------------------------------------------------------------82,17
♦ Abonament de 20 hores--------------------------------------------------------------165,42
♦ Pel lloguer d'una raqueta de squash, 1 hora------------------------------------ 2,18
♦ Pel lloguer d'una pilota de squash, 1 hora --------------------------------------- 1,37
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles, 1 hora--------------------------------------- 2,83
b) Pista poliesportiva del pavelló:
♦ Pel lloguer d'una fracció de pista, per hora ------------------------------------23,63
♦ Pel lloguer de la totalitat de la pista, per hora---------------------------------49,91
♦ Pel lloguer d'un parell de sabatilles-------------------------------------------------- 2,83
c) Gimnàs:
♦ Per hora, sense monitor -----------------------------------------------------------------10,48
♦ Abonament de temporada, per any -------------------------------------------162,79
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs petit, per hora ------------------------23,53
♦ Pel lloguer de la totalitat del gimnàs gran, per hora ------------------------39,72
d) Cursos i campionats (inclou l'ús de la instal·lació):
♦ Per cursos amb monitor, per hora---------------------------------------------------- 3,34
♦ Per cursos de 2 hores setmanals amb monitor, per mes----------------- 20,17
♦ Campionats d'una durada fins un trimestre, per persona ----------------32,87
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip---------------------------------225,92
♦ Campionat d'estiu de futbol sala, per equip infantil ---------------------180,76
e) Pel lloguer de sales de reunions, vestíbul i demés instal·lacions similars
del pavelló, per hora ------------------------------------------------------------------------------- 9,61
Per la subscripció de l’assegurança per accidents esportius: es
cobrarà el preu del cost que suporti l’ajuntament per aquest
concepte.”
•

Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per portals i entrada de vehicles
a través de les voreres i les reserves d’aparcament en una via pública.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 6, i el nou redactat diu:
“Article 6.- Quota tributària
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La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
a) Per cada entrada de vehicles a l’interior de l’immoble, sense prohibició
d’estacionament, fins a 4 ml d’amplada---------------------------------------------------30,00 €
• Si l’immoble permet l’aparcament de 8 a 12 vehicles, inclosos,
recàrrec del 175% de la tarifa.
• Si l’immoble permet l’aparcament de 13 o més vehicles, recàrrec
del 200% de la tarifa.
b) Per l’excés de 4 ml, sense prohibició d’estacionament, per cada metre
lineal o fracció ------------------------------------------------------------------------------------------ 7,50 €
c) Per cada entrada de vehicles a l’interior de l’immoble, amb prohibició
d’estacionament, fins a 4 ml d’amplada---------------------------------------------------37,50 €
• Si l’immoble permet l’aparcament de 8 a 12 vehicles, inclosos,
recàrrec del 175% de la tarifa.
• Si l’immoble permet l’aparcament de 13 o més vehicles, recàrrec
del 200% de la tarifa.
d) Per l’excés de 4 ml, amb prohibició d’estacionament, per cada metre
lineal o fracció ------------------------------------------------------------------------------------------ 9,38 €
e) Per la reserva d’aparcament de les parades de taxis degudament
autoritzades, per metre quadrat i any -------------------------------------------------------- 9,38 €
f) Per la reserva d’aparcament amb finalitat professional i/o comercial,
sense entrada de vehicles, per metre quadrat, any ------------------------------------ 9,38 €
g) Per la reserva d’aparcament de les parades de línies regulars de
transport de viatgers, per metre quadrat, per any ------------------------------------ 9,38 €
Nota comuna per a l’aplicació de les tarifes anteriors:
Els obligats al pagament declararan els elements tributaris que utilitzin, especificant les
característiques dels mateixos, i comunicaran qualsevol variació que repercuteixi en la
quantia de la tarifa.”
•

Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i
vol de la via pública.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifiquen els articles 4, 5, 6, 7 i 8, i els nous redactats diuen:
“Article 4. Responsables
1.

Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.

2.

La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti
acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5. Beneficis fiscals
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1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al pagament
de la taxa quan sol·licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments especials necessaris
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per altres usos
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional
2. Per als casos de restauració, millora i pintat de façanes i canalons, el subjecte passiu
gaudirà de l'exempció de les taxes recollides en la tarifa setena de l’article 6,
d’aquesta mateixa ordenança.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents:
Tarifa primera. Parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic:
a) Parades del mercat setmanal del dimecres:
-Parades fixes, per m. l. i dia o fracció -------------------------------------------------- 1,25 €
-Parades eventuals, per m. l. i dia o fracció ------------------------------------------ 2,25 €
b) Barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions:
-Per m² i dia o fracció-------------------------------------------------------------------------- 1,47 €
Per cada setmana d’ocupació de l’especificada en l’apartat b) es cobrarà
l’equivalent a 3 dies de la tarifa establerta, quan aquesta es realitzi en el període
comprès entre l’1 d’octubre al 30 de juny.
Tarifa segona. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
a) A la Plaça Nova i tot el casc antic, per cada m² i dia o fracció ---------------1,03 €
b) A la resta de les zones de la població, per cada m² i dia o fracció ---------- 0,77€
Per cada setmana d’ocupació es cobrarà l’equivalent a 3 dies de la tarifa
establerta, quan aquesta es realitzi en el període comprès entre l’1 d’octubre al 30
de juny.
Tarifa tercera. Caixes d’amarratge, de distribució i de registre, cables i canonades i altres
anàlegs.
a) Caixes d’amarratge, de distribució o registre. Per m²/any ------------------------61,65 €
b) Ocupació del subsòl, del sòl o de la volada de la via pública o
terrenys d’ús públic amb cables o conduccions d’electricitat, gas
o telefonia. Per cada 50 m.l. o fracció/any----------------------------------------- 1.321,04 €
Tarifa quarta. Pals.
De qualsevol diàmetre. Per cada 50 pals i any-------------------------------------------409,93 €
Tarifa cinquena. Bàscules, aparells o màquines automàtiques
a) Bàscules automàtiques per pesar persones, aparells de venda
automàtica situats en el casc antic. Per m²/any -----------------------------------352,28 €
b) Bàscules automàtiques per pesar persones, aparells de venda
automàtica situats fora del casc antic. Per m²/any -------------------------------264,20 €
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Tarifa sisena. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
a) Mercaderies:
• En el casc antic. Per m² i dia o fracció ----------------------------------------------- 1,25
• Fora del casc antic. Per m² i dia o fracció ----------------------------------------- 0,85
b) Per l'ocupació de la via pública amb tanques fixes de protecció d'obra.
Per m² i dia o fracció ..................................................................................................0,85
c) Per l'ocupació de la via pública amb material d'obra, maquinària o
eines sense estar degudament protegit per tanca fixa. Per m² i dia o
fracció.............................................................................................................................1,25
d) Per l'ocupació de la via pública amb contenidors i castes d’obra:
• Fins a 4 m3. Per dia o fracció............................................................................5,00
• Per l’excés dels 4 m³. Per m² i dia o fracció.................................................1,25
e) Les llicències d’obres majors, meritaran una ocupació de via pública
durant el termini de la llicència amb un màxim d’un any. Per m.l. de
façana............................................................................................................................0,20
Tarifa setena. Obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
en la via pública del paviment o de les voreres
a) Carrers no empedrats ni pavimentats, per canalització, instal·lació, substitució
o reparació. Per m² i dia o fracció ..........................................................................1,84 €
b) Carrers empedrats o pavimentats, per canalització instal·lació,
substitució o
reparació. Per m² i dia o fracció...............................................................................4,86 €
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de licitació
pública, no s’aplicaran les tarifes detallades en el punt 1. L’import de la taxa vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la concessió,
autorització o adjudicació.
Article 7. Acreditament.
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització privativa o l’aprofitament especial,
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la
llicència, si la mateixa fou sol·licitada.
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta ordenança
sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici
d’aquest aprofitament.
3. En els supòsits d’ocupació del domini públic que s’estenguin a varis exercicis,
l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els supòsits d’inici i
cessament en l’ocupació.
Article 8. Període impositiu.
1.

Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.

2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
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cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el període
impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte
passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de l’import satisfet.”
L’article 5 passa a ser l’article 9, i se’n modifiquen, l’apartat a).10.b) i els apartats
b).2, b).5, b)6. i b)7, i desapareix l’aparat b).8, i els nous redactats diuen:
“a).10.b) Tindran preferència aquells comerciants que hagin ocupat lloc en el mercat de
forma eventual.
b) 2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en
aquesta ordenança hauran de sol·licitar prèviament la llicència corresponent.
5. L'ocupació de la via pública o talls de circulació amb equips mòbils, vehicles, gruescamió i altres vehicles seran autoritzades i controlades per la policia local.
6. Els sol·licitants de les llicències per instal·lació de serveis públics o provats hauran de
constituir el dipòsit d'una fiança per la reposició dels serveis urbanístics afectats
d'acord amb el que disposa l'ordenança fiscal núm. 26, Reguladora de la taxa per
obetenció de llicència urbanística.
7. Els propietaris de contenidors tindran l’obligació de facilitar, almenys setmanalment,
una relació dels contenidors col·locats i retirats durant el període, fent-hi constar la
data de col·locació i recollida, el titular del servei, i l’adreça de col·locació del
contenidor.
En el cas d’incomplir aquesta obligació, o de falsejar les dades de la mateixa,
s’imposarà una sanció de 21,78 € per contenidor, sens perjudici, de liquidar els dies
d’ocupació.”
L’article 6 passa a ser l’article 10.
L’article 7 passa a ser l’article 11.
L’article 8 passa a ser l’article 12.
S’afegeix un article 13 i una disposició addicional, que diuen:
“Article 13. Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes
passius amb el fi de simplificar el 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 l’Organisme
de Gestió tributària 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 d ela
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
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Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es
facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats
i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.”
•

Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o
una part del veïnat.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
S’afegeix un apartat 4 a l’article 2, que diu:
“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.”
Es modifica l’article 5 i el nou redactat diu:
“Article 5.- 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, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït
a la participació de la telefonia mòbil. El seu import per a l’exercici 2009 és
de 66,7 euros/any.
Nt = número de telèfons fixes instal.lats en el Municipi, a l’any 2007, que és de 5.462.
NH = 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2008: 13.449. (13.449
habitants x 95% = 12.776 habitants).
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Cmm = Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil. El seu import per a 2009 és de
279,5 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 2008 és de 55.092,90 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2009 el valor de CE per cada operador són els següents:
Companyia
Telefónica Móviles
Vodafone
Orange
Yoigo
Euskatel

CE
49,06%
33,51%
16,67%
0,23%
0,34%

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 ha estat
diferent. En aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient
acreditat per l’obligat tributari.”
Es modifica l’article 8, i el nou redactat diu:
“Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relaciones a l’apartat c)
de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar l’autoliquidació i fer
l’ingrés de la quarta part de la quota 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 estimant el CE que els
correspondrà l’exercici 2009 i tenint en compte el període de prestació efectiva
dels serveis durant aquest any.
3. Un cop conclòs l’exercici 2009 els subjectes passius que provessin, en base a
dades oficials, que la seva participació en aqueix període hagués diferit del
percentatge aplicat a efectes del còmput de la taxa regulada en la present
ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent.”
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Modificació de l’últim paràgraf de l’article 9, i el nou redactat diu:
“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 els termes regulats a l’article 5 de la present ordenança.”
Modificació de la disposició addicional primera, i el nou redactat diu:
“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 2009.
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.”
•

Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per obtenció de llicència
urbanística.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“La quota tributària bé donada per l’aplicació de les tarifes següents:
1. Obres d’edificació que es realitzin en sol residencial, per expedient o pròrroga:
Import en euros
a) Habitatge plurifamiliar -----------------------------------------------------------------120,09
b) Habitatge unifamiliar adossada ---------------------------------------------------- 90,07
c) Habitatge aïllada ------------------------------------------------------------------------- 90,07
2. Obres d’edificació que es realitzin en sol industrial per expedient o pròrroga:
a) Finques de fins a 2000 m2 -------------------------------------------------------------- 60,05
b) Finques de més de 2000 m2----------------------------------------------------------- 90,07
3. Obres excloses dels apartats anteriors (edificis auxiliars) per expedient o
pròrroga ---------------------------------------------------------------------------------------------- 90,07
4. Obres sense projecte d’edificació, per cada expedient o pròrroga:
a) Amb responsabilitat de tècnic ------------------------------------------------------ 90,07
b) Amb responsabilitat de promotor-------------------------------------------------- 60,05
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c) Assabentat ---------------------------------------------------------------------------------- 60,05
5. Llicències de parcel·lació --------------------------------------------------------------------- 30,02
6. Col·locació de rètols i tendals--------------------------------------------------------------- 60,05
7. Llicències per l’extracció d’àrids per expedient o pròrroga --------------- 1.681,25
8. Expedient de declaració de ruïna d’edificis -----------------------------------------240,18
9. En cas que s’hagués de realitzar més de tres inspeccions per obra i
més de 12 en el cas d’extracció d’àrids, es cobraria en funció de la
durada al preu/hora següent:
♦ Preu/hora tècnic superior ---------------------------------------------------- 35,05
♦ Preu/hora tècnic mig ---------------------------------------------------------- 34,29
♦ Preu/hora inspector------------------------------------------------------------- 19,01”
Es modifica l’article 11, i el nou redactat diu:
“Els titulars de les llicències estaran obligats a constituir un dipòsit previ per les quantitats
reintegrables o en garantia de les execucions obligatòries o reposicions que realitzin per
ells mateixos. Per determinar la quantitat a satisfer com a garantia de la reconstrucció de
paviments, s’aplicaran els valors següents:
Import en euros
1. Elements d’urbanització:
Vorades, per ml----------------------------------------------------------------------------------------------78,12
Clavegueram, per ml -----------------------------------------------------------------------------------113,70
Enllumenat, per unitat-----------------------------------------------------------------------------------929,29
Pavimentació de calçada, per m2 ------------------------------------------------------------------34,31
Pintura de la senyalització horitzontal, per ml---------------------------------------------------12,05
2. Connexions:
Clavegueram ----------------------------------------------------------------------------------------------577,79
Aigua ------------------------------------------------------------------------------------------------------------96,31
Electricitat------------------------------------------------------------------------------------------------------96,90
Gas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------101,13
Telèfon-----------------------------------------------------------------------------------------------------------95,69”
•

Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Nosaltres estem d’acord amb aquesta ordenança, amb aquest
impost: s’han afegit un parell de bonificacions, de concessió potestativa i en una de les
poques ordenances que, des del nostre punt de vista, ens podem ajudar en temps de
crisi, tot i que probablement hem de veure també què vol dir a efectes pràctics, però el
que entenem que val és la intenció; aquesta ordenança, concretament, el que bonifica
és el 25% el primer any per a les empreses que iniciïn durant aquest exercici qualsevol
activitat empresarial –i que els pertoqui pagar aquest impost, és clar- i, de l’altra banda,
també el 25% per a les empreses que incrementin en, almenys, 15 treballadors la mitjana
de treballadors amb contracte indefinit. Per tant, nosaltres pensem que és de les poques
ordenances que podem, si més no, de manera simbòlica, probablement –ja ens
agradaria que fos real- ajudar en aquests temps no gens fàcils i, per tant, estem
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totalment a favor de la proposta.
Lluís Sabatés: En quant a la modificació per l’inici de l’activitat per a noves empreses, hi
estem d’acord pel context de crisi actual; ara bé, pel que fa a la bonificació pel
creixement de treballadors en la plantilla en un any, amb contracte indefinit, s’ha de
portar un control clar i hi estem d’acord, però s’ha de buscar la manera de portar-ho i
demanem si és possible poder fer aquest control, que tot sigui clar; tot i que l’impacte
real pensem que serà baix, per la naturalesa de les empreses del teixit productiu de
Torelló; recordem que estan exemptes d’aquest impost totes les empreses que facturen
menys d’un milió d’euros anuals. Tot i així pot ajudar a la contractació de treballadors i,
per tant, hi votarem a favor.
VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 5 i el nou redactat diu:
“Article 5.- Bonificacions fiscals de concessió potestativa
1.

A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui
iniciïn l’exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal,
gaudiran d’una bonificació del 25% de la quota tributària durant 1 any, a comptar
des de l’inici de l’activitat o, si s’escau, des de la fi de l’exempció prevista en la lletra
B) de l’apartat 1 de l’article anterior. Aquest període caducarà, en tot cas, una
vegada transcorreguts 3 anys.
Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l’activitat econòmica no s’hagi
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de
l’article 4.1 d ela present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l’impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s’inicia
una nova activitat en els següents casos:
a) Quan l’alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l’impost.
b) Quan l’alta sigui conseqüència d’una reclassificació de l’activitat que s’estava
exercint.
c) Quan l’alta suposi l’ampliació o reducció de l’objecte material de l’activitat que
ja s’estava realitzant.
d) Quan l’alta sigui conseqüència de l’obertura d’un nou local per a la realització
de l’activitat per la qual ja s’estava tributant.

2.

A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació del 25% de la quota tributària del període impositiu corresponent
els subjectes passius per quota municipal que incrementin en al menys 15
treballadors la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit,
afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi.
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L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu
durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365
dies si és d’un any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitzarà atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i després de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no
es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven
part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en l’apartat anterior, i
s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual és d’aplicació,
juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió inclourà, si
s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació del
període impositiu corresponent.
3.

4.

5.

A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el
local.
A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 d eles tarifes de
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració
superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats classificades en
aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció de fins
el 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau
d’afectació dels locals per les dites obres.
A l’empara del que disposa l’article 88.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació del 25 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes
passius per quota municipal que produeixin o facin servir, per al desenvolupament
de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia obtinguda en
instal·lacions per a l’aprofitament d’energia: eòlica, solar, a partir de biomassa,... o a
partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es realitzi en
instal·lacions ubicades al terme municipal i el consum de l’energia així obtinguda es
dugui a terme en activitats realitzades en ell; si el subjecte passiu es limita a fer servir
d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, al
menys, un 80% del total de l’energia que utilitzi per les activitats realitzades en el
municipi.
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què se
sol·liciti i mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per
l’ordenança vigent en cada període impositiu.
Aquesta bonificació és incompatible amb la regulada en els apartats anteriors i
s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es
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refereixen els apartats 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, quan sigui
procedent.
A l’empara del que disposa l’article 88.2 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació del 25 per cent de la quota tributària corresponent els subjectes
passius per quota municipal que traslladin les seves instal·lacions situades a zones
molt poblades del Municipi o als polígons industrials definits en el Pla General
d’Ordenació Urbana vigent.

6.

La bonificació s’aplicarà des del període impositiu en què s’efectuï el trasllat i
durant els 3 anys següents de permanència en la zona indicada.
Aquesta bonificació és incompatible amb les regulades en els apartats anteriors i
s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es
refereixen els apartats 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, quan sigui
procedent.
Les reduccions regulades en els apartats 3 i 4 anteriors es concediran per
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la
devolució de l’import reduït.

7.

Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament a
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst
en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació fixat en
l’article 9 d’aquesta ordenança.”

8.

Es modifica l’apartat 3 de l’article 9, pel que fa als coeficients aplicables a les
categories de les vies públiques, i els nous coeficients son:
Coeficient aplicable

1a.
1,859

2a.
1,991

Es modifiquen l’apartat 2 de l’article 11, i el nou redactat diu:
“2. Contra els actes de gestió tributària competència de l’Ajuntament, els interessats
poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del
període d’exposició pública dels padrons corresponents.
•

Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa de clavegueram.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
S’ha tret del redactat de la taxa tota referència al “tractament i depuració
d’aigües residuals”
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Es modifica l’apartat 1.c) de l’article 6 i el nou redactat diu:
“c) Industries, per cada m³ ................................................................... 0,2800 €”
•

Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.

VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifica l’article 3, i el nou redactat diu:
“Article 3.- Tarifes
Carpa Municipal
Entitats registrades
a Torelló
No lucratiu
Lucratiu
Cursets,
assajos,...

Entitats registrades Usuaris empadronats Usuaris empadronats
a fora de Torelló
a Torelló
a fora de Torelló

82,40 €

206,00 €
412,00 €

247,17 €
329,60 €

329,60 €
412,00 €

8,09 €/hora

16,17 €/hora

20,21 €/hora

24,22 €/hora

A l'import anterior s'hi afegiran els imports relacionats tot seguit:
a) Si el lloguer es realitza per hores:
♦ Calefacció 4,02 €./h.
♦ Equips elèctrics 2,98 €./h.
♦ Neteja: 7,49 €/h
b) Si el lloguer es realitza per acte:
♦ No lucratius 38,71 €/acte.
♦ Lucratius 61,94 €/acte.
*

Es podran fer convenis per ús continuat.”
•

Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per l’emissió de falques
publicitàries i patrocini de programes a l’emissora municipal “Ràdio Ona”.

INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, votarem en contra d’aquesta
ordenança, perquè des de fa temps que tots sabem i hem dit que cal revisar-la, en
funció de la realitat actual de la ràdio en general –no de la de Torelló- i també de la
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realitat actual de la publicitat, no de Torelló, si no en general; i malgrat això, malgrat que
s’ha dit en reiterades ocasions, continuem com sempre, amb una deixadesa que
caracteritza els temes que afecten a la ràdio. En el ple d’ordenances de l’any passat, fa
més d’un any, quan vaig fer una intervenció en un mateix sentit, l’alcalde va dir –i
llegeixo la seva intervenció textual-: “si no hi ha res de nou, confiem que abans d’acabar
aquest any hi hagi una proposta en concret, perquè des de la ràdio ho estan estudiant.
La proposta ha de passar per patronat de ràdio ona i, si es considera que és correcta,
proposaríem la modificació d’aquesta ordenança”. D’això, com deia, ha passat un any i
les coses continuen com estaven i, per tant, no hi podem votar a favor.
Sr. Lluís Sabatés: Suposem que tothom sap que ràdio ona no pot dependre dels ingressos
comercials i en moment de crisi no creiem que sigui gaire prudent apujar els preus de la
publicitat. La realitat és tossuda i l’economia encara més. Les empreses tenen dificultats
per a vendre els seus productes i el que fan per a ser més competitius, és abaixar preus
per veure si recuperen mercat. Sincerament pensem que amb aquesta decisió podem
dificultar la contractació de publicitat per part de ràdio ona i, per tant, davant de tots
aquests dubtes, ens hi abstindrem.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la modificació de l’ordenança fiscal, i s’aprova per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que s’indica a
continuació:
•
•
•

Vots favorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU)
Vot desfavorable: 1 (de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG)
Abstencions: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)

ACORD:
Es modifica l’apartat 2 de l’article 3, i el nou redactat diu:
“2. Les tarifes d'aquest preu públic expressades en euros seran les següents:
A) Per l'emissió de falques publicitàries de durada màxima de 30 segons cada una:
a) Preu per emissions individuals (alternades o consecutives):
- De 20 a 30 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,83 €
- De 31 a 40 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,71 €
- De 41 a 50 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,56 €
- De 51 a 60 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,44 €
- De 61 a 70 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,30 €
- De 71 a 80 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,18 €
- De 81 a 90 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies-------------------- 3,03 €
- De 91 a 100 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ------------------ 2,92 €
- De 101 a 150 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,78 €
- De 151 a 200 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,64 €
- De 201 a 250 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,52 €
- De 251 a 300 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,39 €
- De 301 a 350 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,25 €
- De 351 a 400 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 2,13 €
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- De 401 a 450 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 1,98 €
- De 451 a 500 emissions/contracte/emissió, inferior als 20 dies ---------------- 1,86 €
b) Abonaments de 20 dies de dilluns a divendres:
- Per tres emissions diàries, per 60 emissions-----------------------------------------150,11 €
- Per quatre o més emissions diàries s’incrementarà en 31,60 € per dia i
pels 20 dies, cada una de les emissions.
c) Abonaments mensuals:
- Per tres emissions diàries, per 90 emissions----------------------------------------165,11 €
- Per quatre o més emissions diàries s’incrementarà en 32,32 € per dia
i mes, cada una de les emissions.
d) Per cada segon de publicitat extra ------------------------------------------------------ 0,38 €.
Els preus esmentats s'incrementaran un 25% en cas que el beneficiari vulgui emetre la
falca a una hora determinada.
B) Pel patrocini de programes:
a) Patrocini de la sort i de les temperatures:
- Per dues emissions diàries, per 5 dies a la setmana, al mes--------------- 155,67
- Per tres o més emissions diàries s’incrementarà en 34,76 € per cinc dies a la
setmana, al mes.
b) Patrocini oficial d’un programa diari:
Per set emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada,
una emissió a la sortida i tres emissions durant el programa, dos anuncis
promocionals diaris del programa amb cua 10” de l’establiment i comentari
diari del locutor durant un minut, al mes 304,17 €.
c) Patrocini secundari d’un programa diari:
Per sis emissions diàries, cinc dies a la setmana amb una emissió a l’entrada,
una emissió a la sortida, dues emissions durant el programa i dos anuncis
promocionals diaris del programa amb cua 5” de l’establiment, al mes
199,87€.
d) Patrocini exclusiu d’una hora:
Per cinc emissions amb una emissió a l’entrada, una emissió a la sortida, tres
emissions durant el programa i cinc comentaris del locutor de cinc minuts,
86,90 €/hora sense enregistraments i 120,84€/hora amb enregistraments.
C) Enregistrament:
-

Per programes en discos compactes, fins a 60 minuts
d’enregistrament
21,73€.
Per
cada
minut
complementari 0,35 €.
Per enregistrament d’espais:
Fins a 30 minuts d’enregistrament ---------------------------------- 17,39 €
Fins a 60 minuts d’enregistrament ---------------------------------- 26,07 €
Per cada minut complementari -------------------------------------- 0,43 €

D) Per la creació, disseny i enregistrament de la falca es fixa un preu únic de 26,07 €
Als preus fixats en el present quadre de tarifes s'hi afegirà l'IVA corresponent.”
•

Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la utilització privativa
d’espais i/o entrada al recinte municipal del Teatre Cirvianum.
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VOTACIÓ:
Aquesta ordenança s’aprova per unanimitat dels assistents.
ACORD:
Es modifiquen els apartats b) i c) de l’article 6, i el nou redactat diu:
“b) Per la utilització privativa de l’espai del Teatre:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia

837,18 €
1.674,36 €

c) Per la utilització privativa de l’espai del vestíbul:
- Actes amb entrada gratuïta, per dia
- Actes amb cobrament d’entrada, per dia

361,04 €
837,18 €”

Tercer.-Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre
de 2008:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i
tractament de residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal.lacions i obres.
Ordenança fiscal núm. 19, reguladora de la taxa pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o
una part del veïnat.
Ordenança fiscal núm. 27, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2008, es
farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos municipals de dret públic i el text de les Ordenances
fiscals detallades seguidament:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per l’expedició de
documents administratius.
Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua
potable al Municipi i conservació d’escomeses i comptadors.
Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de la taxa de Cementiri Mpal.
Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per prestacions de la Policia
Local.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal.lacions.
Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa pel servei de les
instal.lacions esportives mpals.
Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per portals i entrada de
vehicles a través de les voreres i les reserves d’aparcament en una via
pública.
Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
sòl i vol de la via pública.
Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per obtenció de llicència
urbanística.
Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa de clavegueram.
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial d’equipaments i béns municipals.
Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per l’emissió de falques
publicitàries i patrocini de programes a l’emissora municipal “Ràdio Ona”.
Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la utilització privativa
d’espais i/o entrada al recinte municipal del Teatre Cirvianum.

Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
VOTACIÓ:
Els punts tercer, quart i cinquè, s’aproven per unanimitat dels assistents.
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: pel que fa a les esmenes sobre famílies monoparentals: la nostra
proposta era que en les dues taxes de prestació de serveis de la llar d’infants i a la taxa
per a la prestació del servei d’ensenyament musical, afegir-hi, en el moment en què es
parla de les famílies nombroses, “i les famílies monoparentals amb dos o més fills”.
L’esperit d’aquesta esmena és que l’ajuntament reconegui les famílies monoparentals,
amb dos o més fulls; són les famílies formades només per un pare o per una mare, amb
infants, sempre que hi convisquin i en depenguin econòmicament de forma exclusiva.
Aquesta és la definició que en fa el departament d’acció social i ciutadania del govern
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de la generalitat de Catalunya. Encara que la Llei no els reconegui, si que el
departament d’acció social i ciutadania ha anat fent passos en aquest sentit i si que és
veritat que en les taxes –no en els impostos- si que tenim com a ajuntament, potestat per
afegir-hi aquesta esmena i, per tant, és una mica el que hem proposat.
A finals del 2007, el govern central va anunciar una sèrie de mesures en aquest sentit, per
al reconeixement d’aquestes famílies; mesures que com sabeu, cada comunitat ha anat
adaptat i que el permet, per exemple, tenir accés a beques,. Ajudes o subvencions per
educació i bonificacions per transport; concretament, per exemple, a Catalunya,
aquestes famílies es poden beneficiar de les ajudes que dóna el Departament d’acció
social i ciutadania en relació als nens menors de 3 anys i, per tant, aquesta és la nostra
proposta.
Sr. Jordi Casals: Des d’Esquerra Republicana donarem suport a les esmenes que ha
presentat Iniciativa per Catalunya, que ha trobat aquesta escletxa de fer bonificacions
en les taxes, que si que hi ha la possibilitat i no com en els impostos. Ens reiterem en el
que hem dit abans, sobre la voluntat de bonificar els sectors sensibles, sobretot davant
uns moments difícils com pot ser aquest de crisi i centrar-nos en les famílies
monoparentals; està clar que és un sector de la societat molt sensible; fins i tot, amb
dades absolutes de pobresa i això són dades que s’han comentat fins i tot a nivell
parlamentari, en temes tractant polítiques de gènere, de dona, i és que dones solteres i
amb fills són un dels sectors de la societat més vulnerables en temes econòmics.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de l’esmena que presenten els grups municipals d’ICV-CdG i
d’ERC-AM, que es transcriu a continuació del resultat i que es desestima per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es detalla
a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERCAM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 12 (dels regidors i regidores dels grups municipals del
PSC-PM i de CiU
Abstencions: 0

PROPOSTA D’ESMENA:
Esmena 4, a diverses ordenances:
A tot arreu on aparegui una referència a les famílies nombroses (p. 72, 76, 77, 121 i 124 de
les ordenances fiscals de 2008) caldria afegir-hi: i les famílies monoparentals amb dos o
més fills (evidentment, no cal afegir-ho en els casos en què es fa referència al carnet de
família nombrosa).
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2008 PER TRANSFERÈNCIES DEL
PRESSUPOST DE DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:

INTERVENCIONS:
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Sra. Montse Ayats: Voldríem saber aquests mobiliaris i estris que es deixen de fer, de
cultura, per destinar-los a refer o restaurar la pintura de la caseta del jardí de l’Espona, a
què correspon.
Sr. Miquel Franch: És un sobrant d’una partida, perquè va costar menys del que
inicialment estava previst.
ACORD:
Expedient número 11/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 29 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

101-451-212.00.00 Manteniment
Cultura

de

locals.

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

3.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

101-451-625.00.00 Mobiliari i estris. Cultura

22.500,00 €

3.500,00 €

19.000,00 €

102-452-212.01.01 Manteniment
esportives

62.840,71 €

2.000,00 €

60.840,71 €

5.485,02 €

1.000,00 €

4.485,02 €

20.155,00 €

1.000,00 €

19.155,00 €

105-413-226.02.00 Publicitat i propaganda.
Salut pública

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

105-413-226.08.00 Activitats. Salut pública

1.725,02 €

500,00 €

1.225,02 €

106-313-214.00.00 Manteniment
benestar social

2.155,66 €

1.000,00 €

1.155,66 €

instal·lacions

102-452-221.09.00 Material fungible. Esports
102-452-226.08.00 Activitats esportives

vehicle
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204-751-226.02.00 Publicitat
Turisme

i

propaganda.

1.000,00 €

500,00 €

500,00 €

209-222-213.00.00 Manteniment sonòmetres

1.390,08 €

1.000,00 €

390,08 €

209-222-226.02.00 Publicitat i propaganda.
Seguretat
ciutadana
i
mobilitat

2.436,36 €

1.000,00 €

1.436,36 €

Seguretat
209-222-226.08.00 Activitats.
ciutadana i mobilitat

2.432,15 €

500,00 €

1.932,15 €

301-432-220.00.00 Material
Urbanisme

2.600,00 €

1.500,00 €

1.100,00 €

5.000,00 €

1.500,00 €

3.500,00 €

d’oficina.

301-432-227.06.00 Topogràfics i altres

Total baixes de crèdits: ....................................

16.500,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-451-682.00.00

Béns de caràcter
patrimonial. Cultura

106-313-226.01.00

Donatius. Benestar social

106-313-480.00.00

Atencions benèfiques i
assistencials

Consignació
inicial

Totals altes de crèdits: ..........................................

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

0,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

4.583,00 €

6.000,00 €

10.583,00 €

16.371,57 €

7.000,00 €

23.371,57 €

16.500,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
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Per tant, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el
ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit núm.
11/2008, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

