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ACTA 10/2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
30 D’OCTUBRE DE 2012
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSCPM)
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Helga Pujol i Pons (indep. ERC-AM)

A Campdevànol,
Inici: 14:00
Acabament: 15:30
Es reuneixen en la Sala de Sessions
de la seu de l’Ajuntament els
regidors/es que consten al marge,
sota la Presidència del seu titular
l’Il·lm. Sr. Joan Manso Bosoms.
La reunió té per objecte la celebració
de la sessió convocada en legal
forma, primera convocatòria.

Excusen:
Lluís López Lafuente (PSC-PM)

Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitat a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C.
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:

1.

Sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals i els seus suplents
per a les Eleccions al Parlament de Catalunya

Àrea d’Hisenda
2.
3.

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances reguladores dels
tributs i dels preus públics municipals per al 2013
Modificació del pressupost de l’exercici de 2012 mitjançant transferència de crèdit

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia:
1.

Sorteig per a l'elecció dels membres de les meses electorals i els seus
suplents per a les Eleccions al Parlament de Catalunya
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Prèviament a l’inici del sorteig, l’Alcalde manifesta la petició d’alguns ciutadans que es
troben en situació d’atur de formar part en les meses electorals per poder percebre la
remuneració corresponent. Per aquest motiu, demana que es traslladi aquesta petició
al Parlament de Catalunya i a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya per tal
que es portin a terme les modificacions legislatives pertinents perquè l’elecció de les
meses es puguin adaptar a l’actual situació social i econòmica.
D’acord amb el que preveu l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
règim electoral general, correspon a l’Ajuntament mitjançant sorteig la selecció dels
electors i les electores que han d’integrar les meses electorals de les properes
eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el 25 de novembre.
Per tal d’acomplir amb el que determina l’apartat 2n. de l’article abans esmentat, sobre
les condicions que han de complir les persones que siguin designades, es procedeix al
sorteig dels 12 titulars i 24 suplents que constituiran les Meses electorals.
Tanmateix es sortegen els suplents addicionals necessaris per suplir els possibles
membres que presentin al·legacions per impossibilitat d’assistir a la jornada.
El resultat del sorteig és el següent:
DIST

SECC MESA CÀRREC NOM

COGNOM1

COGNOM2

1

1

A

P

JOAN CARLES

COLL

PITARCH

1

1

A

PS1

DAVID

CUENCA

BALAÑA

1

1

A

PS2

EVA

CARRASCO

BALART

1

1

A

V1

ROSANNA

CARO

PERERNAU

1

1

A

V1S1

MARTIN

CAPDEVILA

COROMINAS

1

1

A

V1S2

ANTONIO

GARCIA

RETAMERO

1

1

A

V2

JOAN

BASAGAÑA

PUIG

1

1

A

V2S1

JOSE

CAMPOS

COMPAÑO

1

1

A

V2S2

DAVID

BEGARA

RODRIGUEZ

1

1

B

P

MARIA TERESA

PUJADAS

COLLELL

1

1

B

PS1

MARTA

PAIRO

TORNER

1

1

B

PS2

CARLES

DE LA PARTE

GASOL

1

1

B

V1

JOAN

RIVERA

POUS

1

1

B

V1S1

MIREIA

RIGAT

ARMADANS

1

1

B

V1S2

MARIA CARME

PUIG

ARGEMI

1

1

B

V2

ISABEL

TORRES

DELGADO

1

1

B

V2S1

ANGEL

SANCHEZ

CASTELLBLANQUE

1

1

B

V2S2

MONTSERRAT

SOLER

CLOSA

1

2

U

P

ISABEL

ORTEGA

FLORES

1

2

U

PS1

ADRIA

HUERTAS

CAPARROS

3

1

2

U

PS2

JOSE

BORI

PERARNAU

1

2

U

V1

VANESSA

RICART

GONZALEZ

1

2

U

V1S1

RUTH

ESPUNY

SEBASTIAN

1

2

U

V1S2

M. TERESA

ARQUES

SERRA

1

2

U

V2

JUAN

PUIG

GODAYOL

1

2

U

V2S1

ANTONIA MARIA

VICENTE

RUIZ

1

2

U

V2S2

MARIA LUISA

ARENAS

AULADELL

1

3

U

P

M. LOURDES

CARRERAS

CASTRO

1

3

U

PS1

SERGIO

MARTINEZ

CATALA

1

3

U

PS2

JOSE

SERRA

ELIAS

1

3

U

V1

JUAN ANTONIO

BERNAL

GRATACOS

1

3

U

V1S1

DOLORS

RIUS

CAPDEVILA

1

3

U

V1S2

TRINIDAD

CARO

PORRAS

1

3

U

V2

JOSEP

PEIX

PUIG

1

3

U

V2S1

M. DOLORES

BERNIS

BAÑARES

1

3

U

V2S2

YOLANDA

MARTINEZ

PAEZ

2.

Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació de les
ordenances reguladores dels tributs i dels preus públics municipals per al
2013

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances
fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
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Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. En aquest sentit, les modificacions
introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de
les previsions normatives esmentades anteriorment.
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.
Pel que fa els preus públics la legislació aplicable ve determinada pels articles 41 al 47
i 127 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; els articles 24 al 27 de la Llei 8/1989, de 13
d’abril, de taxes i preus públics; els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. L’article 41 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, disposa que les entitats locals podran establir preus públics per la prestació de
serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que no
concorri cap de les circumstàncies especificades en l’article 20.1.b) del citat text refós.
L’aprovació provisional pel Ple, quant a l’expedient d’establiment i ordenació de preus
públics, que conté la memòria econòmic-financera i la redacció inicial de les
ordenances que regulin els preus públics a establir, s’adoptarà per majoria simple i ha
de sotmetre’s a un període d’informació pública pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de
l’Ajuntament, perquè els interessats puguin presentar reclamacions o suggeriments
contra l’acord provisional;
L'òrgan competent per l'aprovació de les ordenances fiscals i les seves modificacions
és el ple de la Corporació, i a partir de l'entrada en vigor de la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per la modernització del govern local, l'acord d'aprovació
s'haurà d'adoptar per majoria simple.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria i la Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar provisionalment a partir de l’exercici de 2013, les modificacions de
les Ordenances Fiscals i l’Ordenança General de preus públics què s’especifiquen a
l’annex d’aquest acord següents:
ORDENANCES FISCALS
Ordenança Fiscal núm. 1. Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost d’activitats econòmiques
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Fiscal núm. 5. Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança Fiscal núm. 6 . Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del valor dels
Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 8. Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’abastament d’aigua
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Ordenança fiscal núm. 12. Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels
controls posteriors a l’inici de les activitats.
Ordenança Fiscal núm. 13. Reguladora de la taxa per documents que expedeixi o
tramiti l’administració municipal
Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals
Ordenança Fiscal núm. 16. Reguladora de la taxa per a la utilització d’instal·lacions
municipals
Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol
de les vies públiques
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per a la utilització dels serveis de
l’escola d’infants municipal
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
ORDENANÇA GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Annex 1. Preus públics per la utilització dels aparcaments públics municipals
Annex 4. Preus públics per les activitats de casals per a infants i joves
Annex 5. Preus públics per ús del gimnàs municipal
Annex 6.Preus públics per ús de la piscina municipal
SEGON. Exposar al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances
modificades, al tauler d’anuncis municipal durant trenta dies hàbils a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de
reclamacions i al·legacions.
Durant aquest període d'exposició pública, els que tinguin un interès directe o en
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 termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no se’n haguessin presentat al·legacions i/o
reclamacions.
TERCER. Publicar l’acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2013 i regiran mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret
94/1995, de 21 de febrer.
L’Alcalde, en primer lloc, agraeix al regidor d’Hisenda i a la resta de l’equip de Govern
el seu treball en la redacció de la modificació de les ordenances fiscals. Seguidament
explica la proposta:
“Presentem avui i aquí, una nova proposta d’ordenances fiscals, la segona des que
encapçalem el govern de Campdevànol, corresponent a l’any 2013. Permeti’m que
primer contextualitzi aquesta proposta. Catalunya i en conseqüència viu instal·lada en
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una crisi galopant que afecta a la nostra economia, als comerciants, a les empreses i
els projectes empresarials que alberguem i no cal dir-ho a les famílies. La situació que
vivim és fruit del context global però també i cal dir-ho de moltes decisions preses en el
passat totalment equivocades que col·loquen avui Espanya a la cua d’Europa,
segurament per mèrits propis. És però evident que qui pateixen les conseqüències
últimes d’aquests errors són els ciutadans que veuen com la pressió fiscal de l’Estat i
les Comunitats Autònomes incrementa per poder mantenir les línies més elementals
del nostre model d’Estat del Benestar.
I l’Ajuntament de Campdevànol no viu aliè a aquesta situació incòmoda que
travessem. Vull deixar clar només de començar que les aportacions procedents
d’altres administracions estatals i autonòmiques a aquest consistori a fi efecte de
sufragar els serveis que brindem per l’any vinent cauran. Ara bé l’Ajuntament com a
administració més pròxima al ciutadà es veu amb l’obligació de donar resposta a totes
les peticions que se li formulen, entre elles la imperiosa necessitat d’intentar mantenir
serveis, almenys aquells més essencials, malgrat que els ingressos de tota mena han
davallat de forma considerable, com els hi deia. Posem alguns exemples prou
il·lustratius:
1. Fons de cooperació local
2. Fons de cooperació estatal
3. Recaptació en concepte d’ICIO
A aquesta caiguda d’ingressos, s’hi suma les exigències cada vegada més imperioses
per part de l’Estat de compliment dels mandants d’estabilitat pressupostària i d’equilibri
pressupostari. Mandats que van acompanyats de tota mena de mesures enormement
gravosos, prohibició ex lege de cobertura de baixes temporals en el personal,
intervenció financera en cas d’incompliment de les normes econòmiques mínimes,
obligació de destinar el romament positiu de tresoreria a l’eixugament de deute contret
amb les entitats bancàries, o el més recent avantprojecte de modificació de llei de
bases de règim local que ens pot conduir inevitablement a renunciar també per llei a la
prestació de serveis deficitaris.
I és en aquest context, que la caiguda d’ingressos procedents d’altres administracions
que afecta directament a l’activitat final d’aquest Ajuntament, i que obliga no ens
enganyem a fer molt més amb molt menys, i finalment a frenar els motors. És en
aquest moment que vull agrair la comprensió de l’equip de govern d’aquest
Ajuntament, un equip de persones amb ganes i empenta per tirar grans projectes
endavant, però que veuen com el context els obliga a assumir que segurament no
podran fer allò amb el que haurien sommiat abans d’entrar a l’Ajuntament.
Inevitablement alguns Ajuntaments no gaire llunyans han optat per un sistema sovint
més simple però més colpidor sobre l’economia local, el de l’augment d’impostos i
taxes per mantenir un nivell d’ingressos dignes que permeti mantenir els nivells de
despesa. Creiem fermament que aquest no és el camí. No ens correspon mantenir la
despesa a costa d’augmentar constantment la pressió fiscal local, sinó ser
suficientment autocrítics per reformular la nostra estructura, a fi de que ens permeti fer
el mateix, amb menys despesa, aprimant poc a poc els nivells de despesa dels
diferents capítols pressupostaris. Només així serem capaços de sortir de la situació
que ens trobem.
I és ben bé que la tasca d’oposició en aquests moments es ben fàcil, si augmentes la
pressió fiscal perquè l’augmentes, si redueixes estructura laboral perquè despedeixes
personal, i si renuncies a determinades iniciatives, llavors et diuen que el poble està
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parat. És allò de la irresponsabilitat permament en els moments en els que només
anant a una serem capaços de sortir-ne. Deixi’m apuntar també un any més que la
línia aquesta del criticar per criticar, el grup municipal del PSC ha declinat un any la
petició formulada pel regidor Soler de presentar propostes
Fins aquí la contextualització de la que els parlava. I la nostra via ja la saben, limitar
sempre que es pugui (i en funció dels serveis) la pressió fiscal sobre els ciutadans,
encara que això suposi que haguem de renunciar aquests anys a determinades
inversions, actuacions o activitats, sense abandonar les obligacions més bàsiques,
entre elles les d’incentivar a tota costa la reactivació econòmica i evitar el risc cada
vegada més evident de fractura social.
Dit això disposem-nos a abordar la proposta d’ordenances fiscals que sometem a
votació. Una proposta que persegueix dos pretensions fonamentals: la primera més
imperiosa és la necessitat d’abordar d’una manera fundada els problemes socials que
s’associen a la crisi econòmica, reduint la pressió fiscal a aquelles famílies que d’acord
amb els serveis socials, pateixen més els efectes d’aquesta crisi. El compromís social
d’aquestes ordenances pel 2013 és evident, com veuran es mutipliquen les
subvencions i bonificacions a les famílies amb risc d’exclusió, s’aposta per acostar els
serveis educatius a els nens i nenes que més ho necessitin. Sota la premissa dels
informes de serveis socials i d’acord amb el criteri de la Junta de Govern Local, les
ordenances intenten obren vies per evitar l’exclusió social.
I la segona, precisament la de reactivar aquesta economia local, reduint a poc a poc la
descomunal pressió fiscal sobre l’empresariat, comerciant i autònoms que sempre
havia caracteritzat a aquest Ajuntament. Inevitablement si volem sortir d’aquesta crisi,
hem d’evitar gravar a aquells que mouen l’economia i que directament o indirectament
ajuden a crear llocs de treball. Així tot aquell que obre la persiana cada dia veurà com
aquest Ajuntament intenta poc a poc recompensar un esforç, amb una lleugera
reducció de taxes en aquests temps sempre complicats.
Aprofundim ara en algunes de les modificacions de les ordenances.
Ordenança Fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Destaca, en aquesta ordenança, la congelació de l’Impost sobre Béns Immobles.
L’Ajuntament, a la vista de l’increment practicat ex lege pel Govern de l’Estat, una
vegada ja aprovades les ordenances per aquest consistori, acorda per l’any vinent
congelar l’impost. Convé destacar en matèria d’IBI, la importantíssima flexibilització
dels requisits per a l’atorgament de subvencions extraordinàries mitjançant l’ordenança
general. Cal matisar en aquest punt que la legislatura passada el govern va establir
unes subvencions extraordinàries que malauradament des de que governem no s’han
pogut aplicar gairebé mai per la notable rigidesa dels condicionants imposats, fet que
impossibilitava l’atorgament. L’equip de govern acorda en aquest punt flexibilitzar un
dels condicionants el del valor cadastral de la finca de 30.000 a 60.000 euros per
permetre que més famílies puguin acollir-se a les subvencions extraordinàries del 80%
de l’IBI.
Ordenança Fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost d’activitats econòmiques
Destaca, en aquesta ordenança , la congelació de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques per ajudar a les grans empreses del municipi les que tributen per aquest
impost al manteniment del llocs de treball acordats.
Ordenança Fiscal núm. 4. Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
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En primer lloc, exposar que mitjançant l’ordenança general s’han flexibilitzat els criteris
per a l’atorgament de subvencions extraordinàries.
En relació amb la resta de municipis de la comarca, aquest impost continua essent
baix i l’increment que es preveu no supera en cap cas l’IPC.
Ordenança Fiscal núm. 18. Reguladora de la Taxa per a la utilització dels serveis de
l’escola d’infants municipal
L’objectiu és facilitar encara més l’accés als serveis educatius. Tot i així, s’adverteix que
el futur és preocupant, ja que augmentar la taxa tal i com han fet molts municipis de la
comarca implica menys matrícules i baixar-la no és sostenible, atès que aquest ja és un
servei econòmicament molt deficitari.
Ordenança Fiscal núm. 20. Reguladora de la Taxa pel servei de gestió de residus
municipals
Hi ha un canvi en el sector industrial, però l’element més important és el suport al petit
comerç i al petit empresari amb la rebaixa d’aquesta taxa, per mantenir viu el nostre
teixit econòmic.
Annex 4. Preus públics per les activitats de casals per a infants i joves
Amb la introducció d’aquesta bonificació, es pretén donar suport a l’educació tot i que
hi hagi situacions sòcio-econòmiques familiars que ho impedeixin.
Annex 5. Preus públics per ús del gimnàs municipal
S’incorpora una matrícula de 10 euros per evitar que en un mateix període els usuaris
s’apuntin, es desapuntin, es tornin a apuntar...
Annex 6.Preus públics per ús de la piscina municipal
Amb el descompte previst, es pretén donar suport a les famílies per tal que obtinguin
l’abonament familiar.”
El Sr. Joan Rivera llegeix la carta del Sr. Lluís López que es transcriu a continuació:
CARTA AL PLE DE LES ORDENANCES FISCALS
Benvolguts regidors i regidores,
em dirigeixo a tots vosaltres per boca dels meus companys de grup per tal de poder
traslladar-vos la meva perplexitat i indignació per la celebració d’aquest Ple en aquesta
hora tant inadequada per a garantir la publicitat i participació, ja no sols dels regidors
com resulta evident, sinó i sobretot, dels veïns i veïnes de la població.
Avui celebraran un Ple extraordinari que hauria de ser de tràmit per aprovar les meses
electorals, però en canvi inclou dos punts realment importants. D’una banda, la
modificació de pressupost, en relació al qual comparteixo el posicionament del nostre
grup plenament. D’altra, la modificació de les ordenances fiscals per al 2013, una
proposta que afectarà a les butxaques de tots els campdevànolencs i
campdevanolenques de cares a l’any vinent.
Vull traslladar la meva perplexitat i indignació per com el regidor d’hisenda ha gestionat
aquesta proposta amb el meu grup i fer públic quin ha estat el tracte de menysteniment
que he rebut com a regidor.
El passat dilluns 22 d’octubre, vaig ser convocat pel regidor d’hisenda a una primera
reunió per parlar del que, representava, havia de ser una la proposta de modificació
d’ordenances fiscals. Sense cap document sobre la taula, el regidor em va traslladar
les dificultats que tenia per gestionar la situació econòmica de l’Ajuntament. Sense
concretar res, amb el Sr. Soler vam quedar que m’enviaria la proposta per tal que la
poguéssim treballar. Quina ha estat la meva sorpresa en comprovar que aquella
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primera reunió, que per cert vaig sol·licitar jo, va ser la primera i la última, ja que dos
dies després érem convocats a la comissió informativa del Ple en que, entre els temes
de l’ordre del dia, hi constaven les ordenances fiscals.
De fet, encara no he rebut el mail del regidor amb la proposta de modificació de les
ordenances, he rebut directament la convocatòria del Ple, fet que denota la manca de
respecte pel treball que els regidors de l’oposició podem arribar a fer. Una manca de
respecte i un menysteniment a persones que som regidors també d’aquest
Ajuntament, tant regidors i tant representants del poble com els regidors de l’equip de
govern.
Avui, davant d’un ple convocat per part de l’Alcalde a una hora absolutament
inadequada, em veig amb la obligació d’intervenir en el Ple per mitjà dels meus
companys, lamentant profundament el tarannà poc democràtic del nostre Alcalde, qui
després de les meves paraules segurament es mostri indignat perquè denunciem la
seva actitud, no sols poc democràtica, sinó també poc transparent.
Quan un alcalde altera contínuament les hores de les sessions plenàries, aprofitant les
hores més intempestives per passar acords de gran rellevància com les Ordenances
Fiscals, demostra dues coses, o bé, que treballa d’esquenes al poble, o bé, que alguna
cosa vol amagar. Una i altre són lamentables en moments en que la situació de
dificultat econòmica haurien de voler actituds de consens, de col·laboració i de treball
conjunt per tirar endavant el poble.
Atentament,
Lluis López Lafuente
La Sra. Núria López en primer lloc lamenta la intervenció de l’Alcalde que busca la
confrontació amb l’oposició. Seguidament, analitza la proposta de modificació
d’ordenances fiscals.
Pel que fa a l’Ordenança fiscal número 1, trasllada al pressupost de l’Ajuntament per al
2013 el contingut social d’aquestes.
Adverteix que proposaran la millora
de les ordenances fiscals mitjançant la
presentació d’al·legacions, almenys en els aspectes següents:
• La majoria de persones que paguen l’Impost de vehicles tindran una pujada de 6
euros, considera més adequat que la pujada es reparteixi equitativament entre tots
els vehicles, atès que per exemple els vehicles d’alta gama no tindran una pujada.
• En determinades taxes existien exempcions que es converteixen en bonificacions,
com per exemple en el cas de les façanes en l’ICIO.
• En relació amb la taxa d’aigües, hi ha una puja per a tothom, sense que s’hagin
executat les inversions per al 2012. A més, hi ha una baixa en l’alta de noves
escomeses que es considera poc comprensible, si la resta de tarifes han pujat.
• En relació amb la taxa d’escombraries, l’any passat només es va pujar a les
famílies, ara es congela per aquest col·lectiu, en canvi, per a determinats
establiments es baixa la taxa. Considera poc just aquest fet. A més a més, vol
deixar palès que segons l’estudi de costos, si fins ara mitjançant la taxa es cobria
el 75% del cost total, amb aquestes noves tarifes es passaria a una cobertura del
82,5%. Aquest fet es justifica en base a un acord pres al Consell Comarcal, però
adverteix que no li consta que el Consell d’Alcalde hagi pres aquest acord.
• En relació amb l’abonament familiar de la piscina, manifesta la seva conformitat,
però considera incoherent i poc clara la seva redacció, atès que s’hauria de detallar
millor si s’aplica als titulars o a la família.
Finalment, reitera la intenció de presentar al·legacions, manifestant que l’objectiu és
arribar a un acord o consens en les ordenances fiscals que millorin aquesta proposta
presentada per l’equip de govern.
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L’Alcalde lamenta que el Sr. Lluís López no hagi pogut assistir al Ple, però les
agendes de l’Ajuntament de vegades no permeten realitzar les sessions en altres
hores.
En relació amb l’ICIO, manifesta que el que s’ha fet és donar compliment a la
normativa, mitjançant una bonificació del 95% del seu import a les obres d’adequació
de façanes.
En relació amb la taxa d’escombraries, destaca que la rebaixa als petits establiments
d’alimentació és deguda al fet que aquests generen activitat al municipi i que no és
lògic que una peixateria petita pagui el mateix que un gran supermercat, a més a més,
molts dels propietaris d’establiments petits són de Campdevànol i paguen per
l’habitatge i pel comerç. També considera que s’han de potenciar les PIME, per tal de
garantir la seva activitat. Afegeix que la tradició d’aquest municipi, a diferència de la
resta de municipis de la comarca, fins ara ha estat gravar les PIME i congelar les
tarifes de les famílies.
En relació amb la llar d’infants, recorda que la Generalitat donava unes subvencions
que ara no dóna.
La Sra. Núria López, en primer lloc, demana que, tal i com consta en la carta del Sr.
Lluís López, el proper Ple en què es tractin les ordenances fiscals es faci en una hora
habitual.
En segon lloc, considera una falta de respecte que el Sr. Manso hagi explicat les
modificacions a les ordenances fiscals ell sol, sense la participació de la resta de
regidors de l’equip de govern.
Manifesta la falta de voluntat de l’equip de govern d’arribar a un consens amb
l’oposició i recorda que en la modificació de la taxa d’escombraries realitzada l’any
2010 per l’anterior equip de govern, el grup municipal de CIU les va aprovar per
unanimitat atès que el grup municipal del PSC va crear un espai de diàleg i consens.
Afegeix que el suport als comerciants no es redueix a una davallada de les
escombraries, sinó a moltes altres polítiques com els projectes de la Llei de barris i el
pla de dinamització comercial.
Finalment, manifesta que la proposta del Consell Comarcal en relació amb els
escombraries no està aprovada pel Consell d’Alcaldes i demana al Sr. Alcalde que
sigui més curós en aquest sentit i que no vengui allò que no està acordat.
L’Alcalde diu que el dilluns de la setmana passada es van demanar al Sr. Lluís López
propostes per a incorporar a les ordenances fiscals i que aquest no en va donar.
En relació amb els comercials, considera que la Sra. López té un discurs contrari.
I, en darrer lloc, en relació amb els estudis de costos del Consell Comarcal diu que és
una previsió a partir de la qual tots els ajuntaments han fet la seva proposta
d’ordenances fiscals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i quatre en contra (PSC-PM).
3.

Proposta d’acord de modificació del pressupost de l’exercici de 2012
mitjançant transferència de crèdit

Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent
per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és
insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d’efectuar transferències de crèdits
d’altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent
grup de funció que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.
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Atès l’informe de Secretaria de data 24 d’octubre de 2012 sobre la Legislació aplicable
i el procediment a seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció de data
24 d’octubre de 2012, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 9/2012, en la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions de diferent grup de funció, d’acord amb el
detall següent:

Partida
15.61901
43.22609

Partida
23.250
01.31000
01.31001
01.91301
34.62302

Altes en Aplicacions de Despeses
Concepte

Import

Millores en infraestructures
Programa de fires i mercats
TOTAL

Baixes en Aplicacions de Despeses
Explicació
Programa de Serveis Socials municipals
Interessos
Interessos de pòlisses
Amortitzacions de préstecs
Màquina neteja pavelló esportiu
TOTAL

12.000,00 €
13.000,00 €
25.000,00 €

Import
2.500,00 €
7.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €
25.000,00 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
L’Alcalde exposa que es tracta de la modificació habitual de finals d’any que
requereix acord del Ple i que durant l’any s’han portat a terme altres modificacions
pressupostàries per part de l’alcaldia d’acord amb el que preveuen les bases
d’execució del pressupost.
Explica la rebaixa de les partides, així com la puja de les altres que s’han compensat
amb l’obtenció de més subvencions i aportacions d’empreses a la Biennal del Metall.
Aquestes modificacions cada any són diferents i recorda que l’any que ve no es
celebrarà la Biennal del Metall ni tampoc no s’hauran de portar a terme inversions en
el Torrent de la Cabana.
Finalment, manifesta que aquest any és molt important ajustar el pressupost al màxim
atès que, per imposició de l’Estat, els romanents només poden destinar-se a
amortitzar préstec.
La Sra. Núria López diu que no es pot jugar amb el pressupost ja que s’estan
habilitant partides després de fer la despesa i no abans, com hauria de ser. Per
aquest motiu el PSC votarà en contra.
L’Alcalde manifesta que hi havia disponibilitat pressupostària, però que ara són
necessaris aquests ajustos.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb sis vots a favor (CIU
i ERC-AM) i quatre en contra (PSC-PM).

Atès que no n’hi ha més assumptes per tractar l’alcalde president aixeca la sessió
al lloc, data i hores dalt consignats.

La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms
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ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 2013
Ordenança Fiscal núm. 1 Fiscal general de la gestió, inspecció i recaptació
•

Es modifica el primer paràgraf
AUTOLIQUIDACIONS, pel següent:

de

l’apartat

3

de

l’article

21è.-

“3.- Les autoliquidacions efectuades fora de l'esmentat termini sense requeriment previ
per part de l’Ajuntament comportaran l’aplicació dels recàrrecs previstos a l’article 27
de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.”
•

S’elimina l’apartat 6 de l’article 41è. –DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

•

Es modifica l’article 68è.- SUBVENCIONS EXTRAORIDINÀRIES pel següent:

“Article 68è.- Subvencions extraordinàries per a l’exercici 2013
1. L’Ajuntament podrà preveure en els seus pressupostos per a l’any 2013
subvencions extraordinàries als impostos municipals i sempre que concorrin les
circumstàncies següents:
a) IBI urbana, fins a un màxim del 90% de l’import corresponent, sempre que
concorrin acumulativament les circumstàncies següents:
 Quan els subjectes passius estiguin durant l’exercici 2013 en situació d’atur més
de sis mesos.
 Que els ingressos familiars siguin inferiors a l’IPREM durant l’exercici 2013.
 Que l’immoble sol·licitat tingui un valor cadastral inferior a 60.000 €.
 Que l’immoble sigui la residència habitual de la família.
També es podrà subvencionar l’IBI urbana en el cas de famílies monoparentals fins a
un màxim del 50% en immobles de valor cadastral inferior a 60.000 € i fins a un màxim
del 30% en immobles de valor cadastral superior a 60.000 €, sempre que constitueixin
la residència habitual de la família monoparental.
b) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, fins a un màxim del 90%
de l’import corresponent, sempre que concorrin acumulativament les
circumstàncies següents:
 Quan els subjectes passius estiguin durant l’exercici 2013 en situació d’atur més
de sis mesos.
 Que els ingressos familiars siguin inferiors a l’IPREM durant l’exercici 2013
 Que el vehicle sol·licitat tingui menys de 16 CVF
Es limita a un vehicle per subjecte passiu.
En els dos casos caldrà que la petició sigui de caràcter pregat i s’haurà de demanar
dins el mes següent a la fi de l’exercici (gener 2014). La competència per l’atorgament
correspon a l’Alcaldia.
2. L’Ajuntament també podrà preveure en els seus pressupostos per a l’any 2013
subvencions extraordinàries a les taxes per la prestació del servei d’abastament
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d’aigua, per a la utilització dels serveis de l’escola d’infants municipal, els impostos
municipals i sempre que concorrin les circumstàncies”

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
•

S’elimina l’apartat 5 de l’article 2n.- DETERMINACIÓ DE LA QUOTA, ELS
TIPUS IMPOSITIUS I EL RECÀRREC

•

És modifica el redactat de l’ article 3r.- GESTIÓ DE L'IMPOST, pel següent:

“Les competències previstes en l'article 77 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Local aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), seran
exercides per l’Ajuntament o pel Consorci de Recaptació Cerdanya Ripollès, d’acord
amb els vigents acords de delegació de competències”
Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques
•

S’elimina l’article 4t.- EXEMPCIONS O BONIFICACIONS

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
•

Es modifica l’article 3r.- NO SUBJECCIÓ, pel següent:

“No són subjectes a l'impost els vehicles que, havent estat donats de baixa en el
registre per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per circular
excepcionalment en exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta
naturalesa. Tampoc no són subjectes a aquest impost els remolcs i semiremolcs
arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui
superior a 750 quilos.”
•

Es modifica l’apartat f) de l’article 5è.- EXEMPCIONS, pel següent:

“f) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda als quals es refereix l’apartat A de
l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de
23 de desembre; és a dir, els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i
que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h.,
projectats i construïts especialment –i no merament adaptats- per a l’ús d’una persona
amb defecte o incapacitat físics.”
•

Es modifiquen les tarifes de l’article 7è.- BASE IMPOSABLE, TARIFES I
QUOTA següents:

VEHICLES
A) TURISMES
De 8 a 11,99 CVF
De 12 a 15,99 CVF
C) CAMIONS:
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil

QUOTA EUROS
63,73
134,53
77,80

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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•

És modifica l’article 2n. ACTES SUBJECTES, pel següent:

“Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres
següents:
a)Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte
exterior d’edificis i instal·lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja
existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de
vent i instal·lacions fotovoltaiques.
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) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes 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 d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o
permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència
urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que es
tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.”
•

S’afegeix un segon paràgraf a l’article 5è. EXEMPCIONS D’APLICACIÓ
PRECEPTIVA:

“Estan exemptes de l’impost les construccions, instal·lacions i obres que tinguin per
finalitat la conservació, la millora o la rehabilitació de monuments declarats béns
culturals d’interès nacional, de conformitat amb l’article 59.2 de la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, del Patrimoni Cultural Català.”
•

Es modifica l’article 6è.
POTESTATIVA, pel següent:

BENEFICIS

FISCALS

“Article 6è. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA

DE

CONCESSIÓ
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1. Es consideren construccions, instal·lacions i obres d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació les següents:
1) Les obres de revestiment i/o pintura de façanes i en general de millora de l’ornat
públic que no requereixin projecte.
2) Les obres de trasllat d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona
més adequada o polígon industrial del municipi.
El Ple de l’Ajuntament pot declarar d’especial interès o utilitat municipal, amb el vot
favorable de la majoria simple dels seus membres, altres construccions, instal·lacions i
obres no previstes en aquest apartat.
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal que ho justifiquin podran gaudir d’una bonificació en la quota en els
termes que s’indiquen:
a) 50 % de la quota tributària en les obres i instal·lacions necessàries per al trasllat
d’una activitat molesta, insalubre, nociva o perillosa a zona més adequada o polígon
industrial del municipi.
b) 95% de la quota tributària a les obres de revestiment i/o pintura de façanes i en
general de millora de l’ornat púbic que no requereixin projecte.
c) 90% de la quota a la resta de construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Correspon aquesta declaració al ple de la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del
subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres.
També gaudiran d’una bonificació del 90% de la quota, les construccions, instal·lacions
o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats i obres
destinades exclusivament a la supressió de barreres arquitectòniques.
Els subjectes passius no tindran dret a cap bonificació si hi ha hagut un requeriment
previ per part de l’Ajuntament.”
•

S’afegeix un punt a l’apartat 3 de l’article 7è. BASE IMPOSABLE, QUOTA I
MERITACIÓ, següent:

“El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la
base imposable el benefici empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la
realització de la construcció, instal·lació o obra.”
Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valors dels terrenys
de naturalesa urbana
•

Es modifica l’article 3r.- NO SUBJECCIÓ, pel següent:

“No estarà subjecte a l'impost de l'increment del valor que experimentin els terrenys
que tinguin la consideració rústics per no estar inclosos en cap dels supòsits
contemplats a l'article anterior.
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions
que es facin als cònjuges com a pagament dels seus havers comuns.
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2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial.
3. L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a
favor dels seus socis cooperativistes.
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del text refós
de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant
això, si el valor de les parcel.les adjudicades a un propietari excedeix del que
proporcionalment correspon als terrenys aportat pel mateix, l’excés d’adjudicació si
estarà subjecte.
5. La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret
real, ja sigui per defunció de l’usufructuari o pel transcurs del termini pel qual va ésser
constituït.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s’aportin a l’empara del que preveu l’art. 94 del Reial decret legislatiu 4/2004, de 5
de març que va aprovar el text refós de la Llei de l’impost de societats, a excepció de
les previstes en l’article 94è quan no s’integrin en una branca d’activitat.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es facin com a
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin plenament a les normes
previstes en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport, i al Reial Decret 1084/1991,
de 5 de juliol, sobre les societats anònimes esportives.
8. En la posterior transmissió dels terrenys esmentats, s'entendrà que el nombre
d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha
interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions relacionades als
números anteriors. “
•

Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l’article 4t.- SUJECTES PASSIUS, pels
següents:

“1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitadors del domini, a títol lucratiu, la persona física o jurídica o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que adquireixi
el terreny o aquella a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real
de què es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets
reals de gaudi limitatius del domini, a títol onerós, la persona física o jurídica o
l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària que transmet
el terreny o aquella que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.”
“3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu
habitatge prevista a l’apartat 3 de l’Annex de dita norma, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes.”
•

S’anul·len els apartats a) i c) de l’article 6è.- EXEMPCIONS OBJECTIVES
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Ordenança Fiscal núm.8 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastament
d’aigua
•

Es modifiquen les tarifes de l’aigua de l’article 4t. BASE IMPOSABLE I QUOTES
per les següents:

Domèstic

Tarifa

Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

INDUSTRIALS, COMERÇ I OBRES

12,74
De 0 a 18

0,0930

De 19 a 27

0,2150

De 28 a 45

0,7849

De 46 a 54

0,9816

Més de 54

0,9816

Tarifa

Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Tarifa social

24,09
De 0 a 18

0,1942

De 19 a 27

0,2589

De 28 a 45

0,7767

De 46 a 54

1,2912

Més de 54

1,2912

Tarifa

Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

5,93
De 0 a 18

0,0433

De 19 a 27

0,1000

De 28 a 45

0,3650

De 46 a 54

0,4565
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Més de 54

Tarifa serveis municipals

0,4565

Tarifa

Quota de servei
[€/trim.........................................................]
Blocs de consum
[m3/trim.................................................]/[€/m3]

Proteccions contra incendis
Cànon proteccions contra incendis

0,00
De 0 a 18

0,0000

De 19 a 27

0,0000

De 28 a 45

0,0000

De 46 a 54

0,0000

Més de 54

0,0000

Tarifa €/trim
51,13
0,0000

Cànon proteccions contra incendis municipals

CONCEPTE
Taxa per prestació de servei a sol·licitud del particular per
a la:
Escomesa amb comptador de 20 mm
Escomesa amb comptador de 13 mm
Instal·lació de comptador de 13 mm
Represa del subministrament
Canvi de nom i per formalització de contracte
•

TARIFA
SENSE OBRA
CIVIL
(IVA EXCLÒS)
333,97
249,94
75,22
39,18
15,86

TARIFA
AMB OBRA
CIVIL
(IVA EXCLÒS)
425,23
342,20
75,22
39,18
15,86

S’elimina l’apartat 2 de l’article 7è.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

Ordenança fiscal núm.12: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en
l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.
•

S’afegeix al final de l’article 1r. FONAMENT I NATURALESA, el
següent:

“,els controls periòdics i les revisions periòdiques.”
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•

S’afegeix a l’apartat 3 de l’article 7è. ACREDITAMENT, el següent:

“Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control,
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran les del 20 per cent de les que
s’assenyalen en l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament. “
Ordenança Fiscal núm.13 reguladora de la taxa per documents que expedeixi o
tramiti l’administració municipal
•

S’eliminen les tarifes de l’article 6è.- QUOTA TRIBUTÀRIA següents:

Llicència amb autorització prèvia de la Comissió d’urbanisme
Llicència de parcel·lació per cada finca resultant (segregació i divisió horitzontal)
Llicència de primera ocupació:
a) Habitatge unifamiliar per cada unitat
b) Habitatge plurifamiliar per cada habitatge i local comercial
c) Naus industrials
9.- Tramitació expedient IIVT (Impost Increment Valor Terrenys)

569,00
126,00

60,00
40,00
40,00
20,00

Ordenança Fiscal núm.15 reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions
esportives municipals
•

S’elimina l’apartat 4, piscina municipal de l’article 4t.- QUOTA
TRIBUTÀRIA

•

S’eliminen el segon i el tercer paràgraf de l’article 6è.- ADMINISTRACIÓ
I COBRAMENT

Ordenança Fiscal núm.16 reguladora de la taxa per ala utilització d’instal·lacions municipals

•

S’afegeix al final de l’últim paràgraf de l’article 4t.- QUOTA TRIBUTÀRIA, el
següent:

“o per l’ús que es vol destinar.”
Ordenança Fiscal núm.17 reguladora de la taxa per a usos privatius sòl, subsòl o vol de les
vies públiques
•

Es modifica l’apartat 6 de l’article 5. BENEFICIS FISCALS, pel següent:

“6.- S’estableix una bonificació del 50% en les parades i atraccions fora de la Festa
Major previstes en els apartats b) i d) de l’article següent, sempre que l’estada sigui
inferior a 1 mes.”
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Ordenança Fiscal núm.18 Taxa per a la utilització dels serveis de l’escola municipal
• S’afegeix la nova tarifa a l’article 4t. QUOTA TRIBUTÀRIA següent:
9. Talonaris de 10 serveis de menjador €/mensuals i
nominatius
•

70 €/mensuals

S’estableix una bonificació en l’article 5è.- BONIFICACIONS, següent:

“L’ajuntament podrà acordar una bonificació de fins al 80% de la taxa a proposta de
serveis socials bàsics, prèvia valoració de la situació socio-econòmica familiar i fent
especial incidència en aquelles situacions de risc o vulnerabilitat social dels menors.”
Ordenança Fiscal núm.20
•

Taxa pel servei de gestió de residus municipals

Es modifiquen les tarifes de l’apartat 2 de l’article 5è. QUOTA TRIBUTÀRIA
següents:

2.1 Habitatges
Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar
Per cada habitatge disseminat
S’entén per habitatge disseminat aquells inclosos en el Catàleg de Masies i Cases
Rural de Campdevànol i aquells que tot i no estar inclosos estan situats en sòl no
urbanitzable
2.2 Solars sense edificar
Per cada solar sense edificar
•

import
105,00 €
60,00 €

52,50 €

Es modifica el títol II pel següent:

“II - Taxa pel servei complementari de recollida, transport i tractament dels
residus comercials”
•

Es modifiquen les tarifes de l’ article 11è. QUOTA TRIBUTÀRIA per les
següents:

Epígraf primer.- Despatxos professionals
Per despatx professional, agències d’assegurances i similars fins a 200 m2
Per despatx professional, agències d’assegurances i similars més de 200 m2
Epígraf segon.- Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments, pensions i cases d’hostes, per cada habitació
Centres hospitalaris, residència, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga (amb
pernoctació)
Centres hospitalaris, residència, col·legis i altres centres de naturalesa anàloga
(sense pernoctació)
Càmpings per cada parcel·la, bungalow o similar
Cases de turisme rural fins a 7 places
Cases de turisme rural de més de 7 places
Epígraf tercer.- Establiments d’alimentació
Establiments venda d’alimentació menys 80 m2
Establiments venda d’alimentació de 81 m2 a 120 m2

266,66 €
371,66 €
45,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
18,00 €
189,99 €
317,98 €
400,00 €
500,00 €
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Establiments venda d’alimentació de 121 m2 a 200 m2
Establiments venda d’alimentació de 201 m2 a 400 m2
Establiments venda d’alimentació més 400 m2
Magatzems a l’engròs de productes d’alimentació sense venda
Epígraf quart. Establiments de restauració
Restaurants d’aforament de menys de 20
Restaurants d’aforament de 21 a 50
Restaurants d’aforament de 51 a 100
Restaurants d’aforament de 101 a 200
Restaurants d’aforament de més de 200
Cafeteries, bars de menys de 20
Cafeteries, bars de 21 a 40
Cafeteries, bars de 41 a 100
Cafeteries, bars de 101 a 200
Cafeteries, bars de més de 200
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
Cinemes i teatres
Sales de festes, discoteques, bingo
Epígraf sisè. Indústries o tallers,
Sense altres treballadors
Amb menys de 10 obrers
Amb número d’obrers de 10 a 50
Amb número d’obrers de 50 a 100
Amb més de 100 obrers
Epígraf setè. Venda ambulant
Parades mercat fins a 5 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat de 5 ml a 10 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat + 10 ml (excepte fruita i verdura)
Parades mercat de fruita i verdura
Parades de la Festa Major
Epígraf vuitè. Altres locals
Centres oficials i oficines bancàries
Venda al menor; comerços no alimentaris
Establiments serveis (perruqueries, gimnàs, ...)
Locals que es troben fora de funcionament
Explotacions agràries i/o ramaderes
Magatzems de més 400 m2
Altres locals no expressament tarifats
•

Es modifica l’article 15. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS, pel següent:

600,00 €
700,00 €
850,00 €
533,31 €
500,00 €
550,00
€
600,00
€
650,00
€
750,00
€
450,00
€
500,00
€
600,00
€
700,00
€
850,00
€
319,97 €
666,63 €
297,00 €
495,00 €
1.133,26 €
1.485,00
€
2.970,00
€
90,00 €
145,00 €
165,00 €
200,00 €
20,00 €
500,00 €
300,00 €
300,00 €
50,00 €
100,00 €
430,00 €
333,32 €
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“Article 15. Exempcions i bonificacions
Referents a l’apartat I – Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics
1.- Gaudiran d’una bonificació del 95% en l’habitatge habitual del pagament de la taxa
els contribuents en què concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Els pensionistes o persones en atur que perceben ingressos anuals inferiors al
salari mínim interprofessional, sempre que visquin sols.
b) Les famílies en les que la suma d’ingressos dels membres de la unitat familiar,
dividit pel nombre de membres majors d’edat doni un quocient inferior al salari
mínim interprofessional anual.
2.- Les habitatges que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat i no hi
resideixi ningú gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import de la taxa.”
Referents a l’apartat II - Taxa pel servei complementari de recollida, transport i
tractament dels residus comercials
1.- Durant el primer any de l’exercici d’una activitat nova gaudirà del 50% de
bonificació en la taxa d’escombraries. Per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà
que mantingui l’activitat un mínim de tres.
2.- En la venda ambulant tindran una bonificació del 50% les parades de mercat que
venguin productes autòctons, d’elaboració pròpia del municipi de Campdevànol.”

“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS
PÚBLICS MUNICIPALS
•

Es modifica l’ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS
APARCAMENTS PÚBLICS MUNICIPALS, pel següent:

“ANNEX 1. PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ DELS APARCAMENTS
PÚBLICS MUNICIPALS
Per a cada vehicle:
1. Aparcament habilitat a la Font del Querol 10 €/ dia.
2. Aparcament habilitat al Torrent de la Cabana 10€/ dia.
3. Expedició de noves autoritzacions de pas i targeta d’accés al torrent de la
Cabana i d’aparcament de la font del Querol per als subjectes que tot seguit es
detallaran, 5 €.
L’IVA s’entendrà inclòs en les tarifes anteriorment citades.
Poden obtenir autoritzacions de pas i targeta d’accés al torrent de la Cabana i
d’aparcament de la font del Querol les persones i entitats següents:
• Les especificades en l’article 8 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural.
•

Els residents a Campdevànol segons el padró d’habitants i que tributin l’Impost de
Vehicles de Tracció Mecànica a Campdevànol.
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•

Els contribuents d’algun Impost municipal que tributin per un import superior a 100
€.

•

Els veïns del municipi de Les Llosses que tributin l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica en aquest municipi.

•

Excepcionalment i per raons justificades, a petició de l’interessat, la Junta de
Govern Local pot atorgar aquestes autoritzacions de pas a persones o entitats per
al desenvolupament d’activitats col·lectives de caràcter cultural, esportives, de
lleure, històriques.

Com a garantia del bon ús dels espais i de la pèrdua de la targeta, les persones
autoritzades hauran de dipositar a l’Ajuntament una fiança de 15€.
Exempcions:
Estan exempts del pagament d’aquest preu públic els propietaris de les finques o
titulars d’algun dret real o d’algun contracte d’arrendament, així com els serveis de
recat, d’emergència o qualsevol altre de naturalesa pública. Tot i així, aquests hauran
d’obtenir de l’Ajuntament el document identificatiu que permeti l’aparcament i la targeta
d’accés el pas del vehicle.”

ANNEX 4. PREUS PÚBLICS PER LES ACTIVITATS DE CASALS PER A INFANTS I
JOVES
•

S’estableix, com a últim paràgraf d’aquest annex, la bonificació següent:

“L’Ajuntament podrà acordar una bonificació de fins al 80% del preu públic per a les
activitats de casals per a infants i joves a proposta de serveis socials bàsics, prèvia
valoració de la situació sòcio-econòmica familiar i fent especial incidència en aquelles
situacions de risc o venerabilitat social dels menors.”
ANNEX 5. PREUS PÚBLICS PER ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL
•

Es modifica l’annex 5. PREUS PÚBLICS PER ÚS DEL GIMNÀS MUNICIPAL,
pel següent:

“ Tarifes per ús del gimnàs municipal durant l’horari d’obertura al públic:
Entrada/dia
4€
Matrícula
10 €
concepte
Quota
Quota
mensual trimestral
Abonaments per socis d’entitats esportives o culturals
locals
Abonaments generals

10 €

28 €

Quota
trimestral
jul-ago-set
18,67 €

20 €

55 €

36,67 €

Durant el mes de vacances de l’encarregat del pavelló restarà tancat el servei in o es
cobrarà la quota mensual.
En cas que l’alta del servei es produeixi de l’1 al 15 del mes, es liquidarà la quota
sencera d’aquest mes sense prorratejar per dies. Si l’alta es produeix a partir del dia
16 fins a finals de mes, es liquidarà la meitat de la quota mensual.”
ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL

Quota
anual

200 €

100 €
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•

S’afegeix un annex nou als preus públics:

“ANNEX 6. PREUS PÚBLICS PER ÚS DE LA PISCINA MUNICIPAL
ABONAMENT DE TEMPORADA
Tarifa
General
Adult
• Adults de més de
65 anys d’edat
•

Adults amb
discapacitat

•

Infantil (4 a 14
anys inclosos)

•

PER DIA

70,00 €

Tarifa
veïns
Campdevànol
60,00 €

45,00 €

35,00 €

45,00 €

germans veïns de
Campdevànol (4 a 14 anys
inclosos)
1r germà

25,00 €

ABONAMENT 10 DIES PISCINA

•

Adults de més
de 65 anys
d’edat

•

Famílies
nombroses i
monoparental
s (x persona)

•

Adults amb
discapacitat

•

Menors 4
anys

•

Menors de 18
anys amb
discapacitat

25,00 €
15,00 €

2n germà i següents
Menors 4 anys

Adult
• Infantil (4 a 14
anys
inclosos)

gratuït

Dies
feiners
5,00 €

Dissabtes
i festius
6,00 €

4,00 €

5,00 €

gratuït

gratuït

40,00 €

S’aplicarà la tarifa reduïda de “Veïns Campdevànol” a:
• Les persones que a l’1 de juny de l’any en curs portin almenys un any
empadronats al municipi.
•

Els contribuents que tributin per l’Impost sobre els Béns Immobles i/o l’Impost
sobre els Vehicles de Tracció Mecànica per un import superior a 100 euros anuals.

Es considera discapacitat a la persona amb minusvalidesa que tingui aquesta condició
legal en grau igual o superior al 33%.
La data del 24 de juny (principi de temporada) és la que s’estableix per determinar
l’edat necessària de cada categoria en les tarifes de la piscina municipal.
S’aplicarà un descompte del 10% de l’import total a les famílies quan tots els membres
de la unitat familiar obtinguin simultàniament l’abonament de temporada i sempre que
almenys un dels fills sigui menor de 18 anys i un dels progenitors sigui veí de
Campdevànol.
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L’Ajuntament podrà aprovar per acord plenari l’establiment de convenis amb entitats i
empreses del poble a fi de concertar l’ús de la piscina municipal per part dels socis o
clients de les esmentades entitats. Aquests convenis establiran les condicions d’ús així
com el cànon anual a satisfer per part de les entitats.”

