ref. 10/2009
extra. octubre

PLE EXTRAORDINARI
Sessió del dia 14 d’octubre de 2009
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Marisa Roig Simón (Tinents d’Alcalde), Josep Font Olivet, Maria
Dolors Ferrer Canals, Joan Vilà Sarquella, i Pere Girbent Serra (Regidors).
Excusen la seva absència els regidors Srs. Marc Roig Munell i Albert Font
Clotas.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.

Extrem primer.- Aprovació provisional de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2010
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa informa als assistents sobre quines són
les modificacions previstes per a les ordenances fiscals de l’exercici 2010.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que el Decret Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals
reguladores dels tributs locals; i
Atès que a l’expedient figura la Memòria de l’Alcaldia i l’informe del Secretari
Interventor;
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de serveis urbanístics, serveis
econòmics i organització interna, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2010 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que es relaciona a continuació:
a) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.- Reguladora de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica
S’afegeix l’apartat 4 a l’article 5è., amb el següent redactat:
“Art. 5è. Exempcions, reduccions i bonificacions.
(...)
4.- S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost
per als vehicles que emetin menys de 120 gr/Qm de CO2.
Les emissions oficials de CO2 s’acreditaran mitjançant certificat emès pel
fabricant o importador del vehicle, llevat en els casos en què les esmentades
emissions constin a la tarja d’inspecció tècnica o en qualsevol altre document
de caràcter oficial tramitat individualment respecte del vehicle que es tracti.
La bonificació a que es refereix l’apartat 2, 3 i 4 l’hauran de sol·licitar els
subjectes passius titulars del vehicle en qüestió, adjuntant la documentació
corresponent. “

Es modifiquen les tarifes contingudes a l’article 6¡e, de la forma següent:
“Art. 6è. Base imposable, liquidable, tipus gravamen i quota.
1- La base imposable de l'impost ve determinada per la classe de
vehicle i la seva potència o capacitat.
2- L'impost s'exigirà d'acord amb el quadre de tarifes anuals següents:
Potència i classe de vehicle
Quota EURO
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals ..............................
17,75
De 8 a 11,99 cavalls fiscals.. ............ ...................
48,10
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.............
102,10
De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals................
129,43
De 20 cavalls fiscals en endavant.........................
156,94
B) Autobusos
De menys de 21 places.................................... ............ 116,72
De 21 a 50 places............................................. ............. 166,25
De més de 50 places...................................................... 207,94
C) Camions
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil.................
57,97
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil.......... ..........
116,72
De més de 2.999 fins a 9.999 Kg de càrrega
útil......................................... ..............................
161,21
De més de 9.999 Kg de càrrega útil.....................
207,94
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals........ ............. .......
23,17
De 16 a 25 cavalls fiscals................... .................
36,44
De més de 25 cavalls fiscals............... .................
109,32
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica.
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil.......................... 23,72
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil............................... 38,86
De més de 2.999 Kg de càrrega útil............................ 116,72
F) Altres Vehicles
Ciclomotors...............................................................
6,30
Motocicletes de fins a 125 c.c......................... ........
6 ,30
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.... ............
11,06
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c....
22,50
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c..
43,42
Motocicletes de més de 1.000 c.c.............
88,42.”
b) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- Reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres
S’afegeix l’apartat 3 a l’article 4t:
“Art. 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions.
(...)
3.- Gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota íntegre de l’impost els
titulars dels establiments públics en funcionament, per les obres que hi
realitzin amb la finalitat d'adaptar el seu accés i ús a les persones amb
minusvalies físiques. Aquesta bonificació no serà d'aplicació ales
establiments de nova creació i reobertura.”
Es modifica el tipus de gravamen:

“Art. 7è. Tipus de Gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,16 per 100.”
c) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4.- Reguladora de l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
El nou redactat de l’article 5è. serà el següent:
“Capítol IV: Base imposable
Article 5è.
1. La base imposable d'aquest està constituïda per l'increment real del
valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de
l'acreditament i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l'import de l'increment real a què es refereix l'apartat
anterior, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de
l'acreditament el percentatge que correspongui en funció del nombre d'anys
durant els quals s'hagués generat aquest increment.
3- El percentatge esmentat anteriorment serà el que en resulti de
multiplicar el nombre d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article del
percentatge anual corresponent, que serà:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps
comprès entre un i cinc anys: 3,13 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a deu anys: 3,05 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a quinze anys: 2,91 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a vint anys: 2,81 per cent.”
d) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.- Reguladora de la taxa per a la
realització d’activitats jurídico-administratives de competència local
El nou redactat de l’article seria el següent:
“Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents
activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:
Article 7.- (...) A) Dels Serveis Generals.
1. Expedició dels Documents
Certificacions:
- Per la certificacions referides al Padró d'habitants i a documents o actes
d'antiguitat inferior a tres anys: 2,80 euros
- Per les certificacions referides a documents o actes d'antiguitat superior a
tres anys:) 4,20 euros .
- Per l’expedició d’un certificat de compatibilitat urbanística: 42,20 euros.
Còpia de documents o dades:
EUROS:
- Expedició de fotocòpies
0,15
- Emissions de Fax (Preu/pàgina)
0.30
- Expedició de fotocòpies de plànols
6,80
- Expedició de fotocòpies de documents amb una
antiguitat superior a tres anys
0,30
- Expedició de documents de traspassos o
concessió de llicències de qualsevol classe
12,20
- Bastenteig de poders
20,40
- Reconeixements de signatures
1,60

- Declaracions i compareixences
4,10
- Informes sobre qualsevol extrem
o circumstància dels plans urbanístics
24,40
- Expedició de fotocòpies compulsades, cadascuna
0,95
(Aquesta quota inclou la fotocòpia del document
compulsat)
- Drets per a l’expedició de fotocòpies o còpies dels
documents de la Revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana:
Còpia de la totalitat
40,70
Plànol, cadascun
4,15
( Aquests drets no inclouen el cost de la còpia dels
plànols, la qual serà efectuada per un establiment
autoritzat.
A la fotocòpia del text normatiu li correspondrà la
mateixa quota que per a l’expedició de fotocòpies.)
EUROS:
Expedients administratius:
- Expedients de declaració de ruïna
123,30
- Expedients per la neteja de solars
21,10
- Expedients de devolució de fiances
12,16
- Expedients de Plans Parcials, Projectes
d'urbanització, Plans Especials, Estudis de detall i qualsevol
altre instrument de planejament urbanístic derivat.
407,85
- Expedient de canvi titularitat del nínxol municipal
30,15
- Expedients de canvi de titularitat
de llicència d’instal·lació d'activitat
82,70
- Expedients de canvi no substancial de l’activitat
82,70
− Per la custòdia del material o maquinària retirat,
com a mesura cautelar, en un expedient
per al incompliment d'obligacions contingudes
a les ordenances municipals , diàriament
25,10
- Per la inscripció d’un animal al Registre de
control d’animals de companyia
8,35
-Per la inscripció en el registre d’entitats
municipals
26,30
-Per la inscripció en el registre d’unions
estables de parelles
12,60
-Per la celebració de casaments civils:
No empadronats:
251,30 €
Si, com a mínim, un dels contraents està empadronats: 100,50 €.
2. Utilització de l'escut municipal i del logotip turístic
- Per la concessió de l'autorització
de l'escut o del logotip......................................... 41,60 €
- A més per la utilització de l'escut o del logotip,
empadronats................................................................
50,30 €
no empadronats ..........................................................
60,30 €
3. Plaques de Gual
Per cada placa de gual ..................................................21,10 €
-Per la senyalització mitjançant pintura groga davant d'un garatge amb
gual.........Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i material.

-Per la col·locació de pilones i/o jardineres per evitar l'estacionament de
vehicles......... Repercussió a la persona autoritzada del cost del servei i
material.
B) Sobre activitats econòmiques
1.- Llicències d'autotaxis i vehicles de lloguer:
a) Expedició de llicències:
EUROS
- Llicències de classe A o B........................... 119
- Llicències de classe C...............................
89,50
b) Transmissió de llicències:
- Llicències de classe A o B........................... 59,50
- Llicències de classe C..............................
44,60
c) Ús i explotació de les llicències
- Per cada llicència a l’any.......................... 54,30 €
2.- Llicències d'Obertures:
TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
SOTMESES
AL
RÈGIM
D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL
DE
L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes
següents:
a) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim d’autorització
ambiental, Annex I del Decret 136/1999,........................................ 955,00 €
b) Per l’atorgament de les llicències d’activitats sotmeses al règim de llicència
ambiental, annex II.1 del decret 136/1999......................................... 833,10 €
c) Per l’atorgament de les llicències de les activitats sotmeses al règim de
llicència ambiental, annex II.2 del decret 136/1999 ......................... 833,10 €
d) Per l’atorgament de llicència de les activitats sotmeses a llicència
ambiental, annex III del Decret 136/1999...........................................613,00 €
e) Per la tramitació de les activitats sotmeses al règim de comunicació prèvia,
annex III del decret 136/1999........................................................... 416,10 €
f) Per l'atorgament d'una autorització temporal d'activitat per un període
inferior a un any...................................................................................251,30 €
2.- Quan es produeixi l’acord denegatori de la llicència , es liquidarà el
100% de la taxa que correspondria pagar si s’hagués concedit.
3.- Fins la data en què s’adopti l’acord municipal sobre la concessió de
llicència, els interessats podran renunciar-hi expressament, i, en aquest
supòsit, els drets liquidables quedarien reduïts al 50 % del que correspondria.
4.- Quan es produeixi la caducitat de l’expedient per causa imputable
al sol·licitant, es liquidarà el 50% de la taxa que correspondria, segons el
tipus de llicència sol·licitada, si s’hagués concedit la llicència d’obertura.
C) Sobre la Propietat Immobiliària.
1. Llicències Urbanístiques.
a) Les llicències d'obres de construcció de nova planta, ampliació,
modificació o reforma que afectin l'estructura o a la disposició anterior, i les
llicències per moviments de terres: 0,92% sobre el pressupost de l'obra.
La taxa mínima per expedició de llicències urbanístiques serà de 13,60
EUROS
Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació
de paviment , voreres i serveis públics afectats per l’obra, en presentar-se la
sol·licitud de llicència d’obres, haurà d’efectuar-se un dipòsit en metàl·lic o

mitjançant aval suficient, en la Dipositaria Municipal, segons es detalla tot
seguit:
Dipòsit de garantia:
• Obres fins un pressupost d’execució material de 30.000,00 €...... 250,30 €
• Obres d’un pressupost d’execució material de
30.001,00 € fins a 120.200,00 € ........................................ 1.071,30 €
• Obres d’un pressupost d’execució material a partir de 120.201,00 €.....
3.570,80 €
b) Llicències de parcel·lació i reparcel·lació: 59,50 € més 14,30 € per
parcel·la.
c) Llicència de segregació: 13,80 €.
d) Llicències de primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions
en general, destinades o no a vivendes:
- Grup de vivendes: 17,60 € per a cadascuna d'elles
- Vivenda única: 34 €.
- Locals comercials o industrials: 25,80 €.
La modificació d'ús dels edificis i instal·lacions tributarà a raó del 50%
de la quota establerta.
e) Assenyalaments d'alienació i rasants
- Fins a 10 metres lineals: 21,70 €
- Per cada metre lineal d'excés: 1,45 €.
f) Llicències per col·locació de cartells o rètols de publicitat 10,50 €/m2
o fracció amb un mínim de 34,70 €.
g) Pel repartiment de fulletons publicitaris a les bústies del municipi:
42,20 € per cada repartiment.
h) Els actes assenyalats als instruments de planejament que precisin
la preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors 40,20
€/unitat de vivenda, locals o instal·lació.
i) Pròrrogues: La pròrroga del termini de la iniciació de les obres
acreditarà el 10% de la quota inicialment consignada i la del termini
d'execució el 20% de la quota esmentada, ambdues actualitzades segons el
coeficient d'actualització dels col·legis professionals respectius.
La quota mínima a satisfer per qualsevol dels supòsits esmentats serà
de 21,70 €.
2- Autorització de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
- Per cada immoble amb un màxim de 2 vivendes: 49,80 €.
- Per cada vivenda a partir de la segona: 17,60 €.”
e) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7.- Reguladora de la taxa de
clavegueram i depuradora
El nou redactat de l’article serà el següent:
“Article 5è. Quota tributària.
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació del servei de
clavegueram es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
a) Per cada vivenda o pis: 6,10 EUROS./anuals.
b) Per cada magatzem, magatzem agrícola, taller industrial i mecànics,
cambres frigorífiques:
- de menys de 500 metres quadrats: 10,65 euros
- de igual o més de 500 metres quadrats: 21,31 euros
c) Locals comercials, supermercats i Hipermercats:

- d'una superfície inferior a 500 metres cuadrats: 10,65 euros
- d'una superfície igual o superior a 500 metres cuadrats: 53,30 euros
d) Per cada restaurant, bar:
- de menys de 100 m2: 10,65 euros
- per igual o més de 100 m2: 21,30 euros
e) Discoteques, sales de festa i equipaments lúdico esportius...: 53,30
EUROS./anuals.
f) Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de
turisme rural i similars: 6,10 € més 1,70 € per habitació.
g) Per cadascuna de les parcel·les d’un càmping: 3,26 €/anuals.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es
produeix algun increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades,
l'increment serà tingut en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponen.
h) Edificacions situades fora del nucli urbà i disseminats: 8,30
EUROS/anuals.
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació del servei de
depuradora de les aigües residuals es determinarà per l'aplicació de la tarifa
següent:
a) Per cada vivenda o pis: 45,10 EUROS/anuals.
b) Per cada magatzem taller industrial, local comercial i
supermercats :
- de menys o igual a 100 m2: 39,31 EUROS/anuals.
- de més de 100 m2: 90 EUROS/anuals
c) Per cada restaurant, bar, espectacle públic, equipaments lúdico
esportius…: 90 EUROS/anuals.
d) Per cadascuna de les habitacions d’un Hotel: 12,36
EUROS/anuals.
e) Per cadascuna de les parcel·les d’un Càmping:
23,42
EUROS/anuals.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix
algun increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment
serà tingut en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
f) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8.- Reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries
El nou redactat de l’article corresponent a la quota tributària serà el següent:
“Article 6è. Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
EUROS
a) Habitatge de caràcter familiar............... ........ ....... 51,00
b) Habitatge utilitzat per una sola persona................ 27,18
En el supòsit que un habitatge, pel fet d'estar situat allunyat del nucli
urbà, només es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de
recollida, s'aplicarà una reducció del 25% de la tarifa.
c) Bars, cafeteries, tavernes i anàlegs:
- Fins a 75 m2.................................. ................ ....... 182,07
- De 75 m2 - 150 m2............................... ........... ..... 196,77
- Més de 150 m2........................................ ............... 216,25

d) Supermercats i Hipermercats:
- Fins a 250 m2................................... ................ ..... 556,00
- De 250 m2 a 400 m2......... .......... .......................... 566,37
- Més de 400 m2....................... .............. ................. 794,22
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2.................................. .................. ....... 165,85
- De 75 m2 a 150 m2....................... ............ ............. 174,47
- Més de 150 m2................................. .............. ....... 180,60
f)Cambres frutícoles i/o comercials:
- Fins a 1000 m2................................... ........... ...... 556,00
- D'igual o superior a 1000 m2 .......................... . .......696,57
g) Establiments industrials i tallers:
- Fins a 75 m2................................... ................ ...... 183,75
- De 75 m2 a 150 m2..................... .......... ............... 189,00
- Més de 150 m2.......................... ............. .............. 196,77
h) Despatxos comercials i oficines..................... ....... 79,43
i)
Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de
turisme rural i similars: 52,50 € més 9,16 Euros per habitació.
En el supòsit que hi hagi també servei de restaurant, la quota total serà
la que resulti de la suma de les corresponents a ambdós serveis amb una
reducció del 30%.
j) Restaurants:
- Fins a 150 m2................. ............... ...................... 308,10
- De 150 m2 fins a 300 m2............................ .......... 347,81
- Més de 300 m2............................... .............. ....... 388,42
k) Restaurants allunyats del nucli urbà:
- Fins 150 m2...................................... ................ ... 556,00
- De 150 m2 fins a 300 m2.......................... ............ 695,62
- Més de 300 m2..................................... ............. .. 794,22
l)Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics
i/o d’activitats esportives i/o lúdiques: 420,55 €
En el supòsit que una instal·lació, pel fet d'estar situat allunyat del nucli urbà,
només es beneficiï del servei d'abocador d'escombraries però no del de
recollida, s'aplicarà una reducció del 25% de la tarifa.
m) Sales de festes i discoteques............ ..... .......... 397,11
n) Càmpings (per parcel·la)............................... ....... 49,00
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix
algun increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment
serà tingut en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
o) Parades de mercat:
- Parades fixes......................... 117,20 Euros
- Parades eventuals ............... 13,00 Euros/dia”
g) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9.- Reguladora de la taxa per a la
prestació dels serveis del cementiri municipal
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
EUROS
Epígraf primer. Manteniment

Per la conservació i neteja dels
Nínxols i columbraris en un any……………………… 5,25
Epígraf segon.- Concessió de nínxol
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol ……………… 556,80
Epígraf tercer. Concessió columbrari
Concessió a perpetuïtat columbrari......................... 533,70 ”
h) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11.- Reguladora de la taxa per
ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa seà el següent:
“Article 6. Quota tributaria
1. La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als
apartats següents:
Epígraf
(...)
EUROS
Tarifa tercera. Bàscules
Per cada bàscula, anualment ....................
8,05
Tarifa quarta. Sortidors de gasolina i anàlegs
1. Ocupació de la via pública o terrenys
municipals amb Sortidors de gasolina. Per cada
m2 o fracció, ........................................
64,32
2. Ocupació del subsòl de la via pública amb
dipòsits de gasolina. Per cada m3 o fracció,
16,10 “.
i) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13.- Reguladora de la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires, i mostres a la via
pública amb finalitat lucrativa
Es modifica el redactat de l’article corresponent a la quota tributària, de tal
manera que serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents :
A) La quota a satisfer per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires
s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 13,70 €
Temporada alta-període extraordinari, per m2 o fracció i temporada: 16,80 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 10,50 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 7,34 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
Temporada alta-període extraordinari: del 15 de juliol a 15 d’agost (ambdós
inclosos). Només d’aplicació a la Plaça Major
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15
d’octubre (ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos)
B) La quota a satisfer per la col·locació de mostres a la via pública s’obté de
l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 13,70 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 10,50 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:

Temporada alta: Juny, juliol, agost i setembre
Temporada baixa: La resta de mesos de l’any.
C) Altres ocupacions comercials, instal·lades a la façana o ocupant les
voreres o vies públiques:
Caixers automàtics
471 €
Mq expenedores de comestibles i/o
joguines infantils que ocupin una
superfície igual o inferior a 0,25 m2
6,83 €
Mq expenedores de comestibles i/o
joguines infantils que ocupin una
superfície superior a 0,25 m2
122,15 €
Màquines de begudes
122,15 €
Aparells expenedors
122,15 €
D)La quota a satisfer per col·locar veles, tendals i marquesines, s’obté de
l’aplicació de les següents tarifes:
1- Temporada única (tot l’any, de gener a desembre) per a instal·lacions de
caràcter fix, per m2 o fracció: 13,65 €.
2- Autoritzacions temporals (per un període determinat) per a instal·lacions
no permanents, per m2 o fracció: 15,75 € per període autoritzat.
E) La quota a satisfer per la instal·lació de rètols publicitaris, pissarres,
trípodes i similars a la via pública, s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 6,83 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 5,25 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 3,67 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: del 15 de juny al 15 de setembre (ambdós inclosos)
Temporada mitja: del 15 d’abril al 14 de juny i del 16 de setembre al 15
d’octubre (ambdós inclosos)
Temporada baixa: del 16 d’octubre al 14 d’abril (ambdós inclosos). (...)”
Igualment, es modifica l’article 8 corresponent a les bonificacions, de tal
manera que la seva nova redacció és la següent:
“Article 8: Bonificacions
D'acord amb l'Ordenança Reguladora de la Via Pública (article 10), aquells
locals i/o establiments que adaptin el seu mobiliari urbà ( taules, cadires,
tendals..) a la normativa que estableix aquesta ordenança, gaudiran d'una
bonificació de 50% sobre els metres quadrats que hagin adaptat al nou
mobiliari urbà regulat per l'ordenança de la via pública. Aquesta bonificació
haurà d’ésser sol·licitades pel subjecte passiu i, amb caràcter general, tindran
efecte a partir de l’exercici següent. No obstant això, quan la bonificació se
sol·liciti abans que la liquidació sigui ferma, es concedirà si a la data de
meritament de l’impost concorren els requisits exigits per a gaudir-ne. “
j) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14.- Reguladora de la taxa
corresponent al servei de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació i
desratització
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.

2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Edificacions situades al nucli urbà i disseminades: 2,78 EUROS/any.
- Edificacions situades a les zones residencials: 6,73 EUROS/any.
Aquesta taxa haurà d’ésser satisfeta amb independència que les edificacions
estiguin o no habitades.
- Càmpings, per cada plaça d’acampada: 4,62 EUROS/any.
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix
algun increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment
serà tingut en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
- Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
* Fins a 75 m2: 46,48 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 51,15 EUROS/any.
*De més de 150 m2: 54,17 EUROS/any.
- Establiments comercials:
*Fins a 75 m2: 46,48 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 51,15 EUROS/any.
* De més de 150 m2: 55,82 EUROS/any.
- Establiments industrials, magatzems I Supermercats:
*Fins a 75 m2 52,51 EUROS/any.
*De més de 75 m2: 105,02 EUROS/any.
- Hotels, hostals, residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars i
similars: 6,75 €/any més 2,04 EUROS/habitació.
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma
d’ambdues taxes amb reducció del 30 per cent.
- Establiments bancaris: 60,02 EUROS/any.
- Discoteques i Sales de Festes: 66,06 EUROS/any.
- Establiments que realitzin activitats lúdico recreatives 66,06 EUROS/any
2.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix
des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a
l’article anterior.”
k) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15.- Reguladora de la taxa per les
entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per
a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
El nou redactat de l’article de la tarifa és el que es transcriu a continuació:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
1.- Entrada de vehicles en edificis o solars sense senyalitzar:
EUROS
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals ……….. 30,84
Per cada metre lineal de més ………………………………............... 12,22
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …….
12,90
Per cada metre lineal de més ………………………………......….
4,87
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………….……
8,57
Per cada metre lineal de més ……………………..................……..
3,28
2.- Entrada de vehicles en edificis o solars senyalitzats amb gual permanent o
prohibició d’estacionament:
a) Garatges públics o comunitaris, fins a tres metres lineals ………
46,27
Per cada metre lineal de més … ……………………………….
38,35

b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …
19,28
Per cada metre lineal de més …………………………………........
7,35
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………………
12,86
Per cada metre lineal de més ……………………………….........…. 4,87”.
l) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.- Reguladora de la taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges
cinematogràfics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa seria el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s'obté de l'aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:
Tarifa primera. Atraccions i parades de fira
Llicència per a l'ocupació de terrenys destinats a atraccions i
Parades de fira........... 0,77 Euros m2 o fracció/dia, amb un mínim de 10 €/dia
Tarifa segona. Mercat municipal
Parades eventuals: Per ocupació esporàdica en el mercat setmanal, per cada
metre lineal i dia : 4,20 EUROS/metre lineal o fracció. Amb un import mínim
de 52,51 Euros
Tot l'any: 40,24 EUROS/metre lineal o fracció.
Tarifa tercera. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i de publicitat
Quota mínima d'aquest epígraf per cada dia..................... 904,50 EUROS
Quan per a l'autorització de la utilització privativa s'utilitzin procediment de
licitació pública, l'import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.
Tarifa Quarta: Mercats artesans, fires de productes diversos amb caràcter
esporàdic (no permanents al llarg de l'any)
1- Parades temporals: 60,30 €/ trimestre
2- Parades diàries: 10,05 €/dia.”
m) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17.- Reguladora de la taxa per
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques
municipals
El nou redactat de l’article tarifari serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la
tarifa continguda en l'apartat següent:
0,82 EUROS per a l’aparcament del vehicle per cada hora o fracció.”
n) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18.- Reguladora de la taxa per la
utilització d’instal·lacions i vehicles municipals
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Lloguer del camp de futbol i pavelló municipal:

1-Pel lloguer del camp de futbol i/o pavelló municipal a iniciativa de
persones empadronades o entitats inscrites a l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador: 157,50 € per cada activitat i sessió.
3- Pel lloguer del camp de futbol i/o pavelló municipal a iniciativa de
persones no empadronades o entitats no inscrites a l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador: 210,00 € per cada activitat i sessió.
b) Utilització del pavello municipal d'esports:
dia laborable
dia festiu/hora
/hora
Pista transversal (utilitzacio 1/2) per
20,00 €
25,00 €
persones empadronades o entitats locals
Pista transversal (utilitzacio 1/2) per
persones no empadronades o entitats no
30,00 €
35,00 €
locals
Pista longitudinal (utilitzacio 1/1) per
persones empadronades o entitats locals
Pista longitudinal (utilitzacio 1/1) per
persones no empadronades o entitats no
locals

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

Exhibicions esportives per a entitats no
locals 1/2 dia

160,00 €

160,00 €

Actes no esportiu sense finalitat lucrativa per
a entitats no locals 1/2 dia

315,00 €

315,00 €

Actes no esportius amb finalitat lucrativa per
entitats no locals 1/2 dia

1.600,00 €

1.600,00 €

50,00 €

50,00 €

60,00 €

60,00 €

Per la realització d'activitats esportives a
iniciativa de persones empadronades o
entitats locals
Per la realització d'activitats esportives a
iniciativa de persones no empadronades
oentitats locals

Sala de musculació.Persones
17,00 €
17,00 €
empadronades; tarifa mensual
c) Lloguer del Centre Cívic Polivalent, Casal I Sala Nova:
1-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones empadronades, per
cada hora o fracció: 30,15 EUROS.
2- Per la realització d’activitats a iniciativa de persones no empadronades,
per cada hora o fracció: 38,20 EUROS.
-Si l’activitat és diària:
Activitat setmanal una hora diària de dilluns a divendres :
Empadronats: 120,60 EUROS/setmana
No empadronats: 150,75 EUROS/setmana
Activitat mensual d'una hora diària de dilluns a divendres:
Empadronats: 361,80 EUROS/mes

No empadronats: 452,25 EUROS/mes.
d) Lloguer del camió elevador amb conductor 40,20 €/HORA.
e) Lloguer de taules i cadires propietat de l'Ajuntament 1,01 €/diari per unitat
llogada.
3.
L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix
des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a
l’article anterior.”
o) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.- Reguladora de la taxa per a
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda
en la via pública del paviment de les voreres
El nou redactat de l’article amb les tarifes serà el següent:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports
que es determinen a continuació:
a.- Voreres pavimentades: 0,57 EUROS per metre lineal i dia.
b.- Voreres no pavimentades: 0,39 EUROS per metre lineal i dia.
c.- Calçades dels carrers pavimentats: 0,81 EUROS per metre lineal i dia.
d.- Calçades dels carrers no pavimentats: 0,48 EUROS per metre lineal i
dia.
L’import dels drets a percebre per cada obertura de rasa serà ,com a mínim,
de 8,14 euros.
Amb la finalitat de garantir el reintegrament del cost total de les respectives
despeses de reconstrucció, reparació, reinstal·lació, arranjament i conservació
de paviment i voreres afectats per l’obra, en presentar-se la sol·licitud per
l’obertura de rases o remoguda de paviment o voreres, haurà d’efectuar-se un
dipòsit en metàl·lic o mitjançant val suficient, en la Dipositaria Municipal, segons
es detalla tot seguit:
Dipòsit de garantia:
* Menys d’un metre de llarg i/o ample de rasa:
251,00EUROS.
* D’1 a 2 metres de llarg i/o ample de rasa:
502,50 EUROS
* De 2 a 4 metres de llarg i/o ample de rasa:
752,00 EUROS
* De més de 4 metres de llarg i/o ample de rasa: 1005,00 EUROS”
p) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- Reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Subministrament aigua
La tarifa de la present taxa ha estat fixada per acord de la Comissió de Preus
de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008, i restarà vigent fins a
l’entrada en vigor de la nova tarifa que pugui aprovar l’esmentada Comissió
Mínim consum facturable
m3/abonat/mes
Ús domèstic
6
Sant Pere Center
140
Tarifes de subministrament
Euros/m3
Ús domèstic
Fins a 40 m3/abonat/trimestre
0,2010
De 41 a 54 m3/abonat/trimestre
0,3105

Excés de 54 m3/abonat/trimestre
Sant Pere Center
Fins a 800 m3/abonat /trimestre
De 801 a 1.400 m3/abonat/trimestre
Excés de 1.401 m3/abonat/ trimestre
Quota inversió
Ús domèstic
Ús industrial
Sant Pere Center
Conservació comptadors
Ús domèstic
Ús industrial
Sant Pere Center

0,7274
0,2168
0,3105
0,7274
5,0591 €/uc/mes
33,3685 €/uc/mes
65,7678 €/uc/mes
€/abonat/mes
0,3239
0,6477
0,6477.”

q) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.- Reguladora de la taxa o preu de
concessió de l’ocupació de terrenys d’ús públic en platges mitjançant
instal·lacions de carácter no permanent
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
“Article 6. Quota tributària
1.D’acord amb l’article 84 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes,
les ocupacions realitzades en la zona marítim terrestre amb instal·lacions de
caràcter no permanent hauran de satisfer el cànon que, en cada cas ,
assenyali el Servei de Costes del Ministeri de Medi Ambient, així com les
taxes següents: La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de
les tarifes contingudes als apartats següents:
Epígraf
1.-Ocupació per mitjà de xiringuitos, llocs de begudes i gelats, desmuntables,
amb ocupació màxima de vint metres quadrats , durant la temporada estiuenca
(del 15 de juny al 30 de setembre) …… 4,020,00€
2.- Lloguer d’embarcacions de tot tipus (patins, gòndoles...) amb ocupació
màxima de 40 m2, durant la temporada estiuenca............................ 2,625,56 €
3.- Ocupació per al lloguer d’hamaques, tendals, parasols, etc., fins a 40
metres quadrats, durant la temporada estiuenca ............................. 2.625,56 €
2.- Quan per a la concessió de la utilització privativa s’utilitzi un
procediment de licitació pública, l’import del preu de concessió vindrà
determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui
l’adjudicació ”
r) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22.- Reguladora de la taxa
corresponent a la prestació de serveis turístics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifes anuals:
Càmpings, per cada unitat d’acampada:
-Per cada parcel·la d'acampada 7,84 EUROS/any.
-Per cada Bungalow i/o mobilhome: 15,58 Euros/any.

-Per cada apartament situat a l'interior d'un càmping: 15,58 Euros/any
L’Ajuntament es reserva el dret d’inspecció i si com a resultat es produeix
algun increment pel que fa a les unitats d'acampada declarades, l'increment
serà tingut en compte a l’hora de liquidar la taxa corresponent.
Restaurants, Bars, cafeteries i similars:
- Menys de 150 m2: 118,40 EUROS/any.
- De 150 m2 a 300 m2: 150,45 EUROS/any.
- De més de 300 m2: 180,50 EUROS/any.
Establiments comercials i industrials:
Fins a 75 m2: 22,74 EUROS/any.
De 75 m2 a 150 m2: 24,62 EUROS/any.
De més de 150 m2: 27,36 EUROS/any.
Hotels, Hostals, i apartaments: 2,72 EUROS/habitació/any
Residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars, per habitació:
2,72 EUROS/any. Amb un mínim de 15,08 € .
En el supòsit que hi hagi servei de restaurant, la quota total serà la suma
d’ambdues taxes amb reducció del 30 per cent.
Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics i
d’activitats esportives i/o lúdiques: 150,75 EUROS/any.
Establiments bancaris: 251,25 EUROS/any.
Immobiliàries i agències de viatge: 120,35 EUROS/any
Discoteques i Sales de Festes: 200,60 EUROS/any.
Supermercats I Hipermercats:
- Fins a 100m2: 153,46 EUROS/any.
- Més de 100 m2: 200,60 EUROS/any.
Lloguer de pisos en temporada alta (juny, juliol, agost i setembre): 10,05
EUROS/any
Comerços en general:
- Fins a 50 m2: 64,12 EUROS/any.
- De 51 a 100 m2: 85,22 EUROS/any
- De 101 a 200m2: 100,30 EUROS/any.
- De més de 200m2: 120,35 EUROS/any
Parades i llocs de venda de fruita o qualsevol altra mercaderia de temporada:
58,19 EUROS.
Apartaments i vivendes de segona residència: 4,82 EUROS
Xalets de 2ona residència: 10,05 EUROS
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.”
s) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23- Reguladora de la taxa
corresponent a la neteja de solars
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Tarifa única:
Per cada m2 de solar netejat: 0,37 EUROS

3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des
que es presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article
anterior.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels
treballs de neteja del solar portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter
d’execució subsidiària.”
t) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24.- Reguladora de la taxa
corresponent al servei de grua municipal
L’article referent a la quota tributària quedarà redactat de la manera següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la
Tarifa continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o
activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Per cada servei de grua per retirada de vehicles de la via pública per
infraccions al codi de circulació i per la retirada de vehicles de la platja per
infracció de la legislació en matèria de costes: 37,44 EUROS
b) En cas de retirar el vehicle abans de què s’hagi iniciat el trasllat: 18,76
EUROS.
Es considerarà així quan tingui les dues rodes anteriors suspeses per l’aparell
de tracció de la grua municipal.”
u) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25.- Reguladora de la taxa
corresponent al servei de ludoteca municipal
El redactat dels articles quedarà d’aquesta manera:
“Article 4.- QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
1.- Ludoteca
Euros/mes
Tot dia empadronats
201,65€
1/2 dia empadronats
128,14 €
Tot dia no empadronats
224,77 €
1/2 dia no empadronats
152,28 €
2- Servei de Casal d'Estiu:
TARIFA (inclou
assegurança)

una quinzena mati o tarda
una quinzena tot el dia
dues quinzenes consecutives mati o
tarda
dues quinzenes consecutives tot el
dia

Euros

Euros

GENERALS EMPADRONATS

73,50
108,10

56,10
92,00

143,00 107,00
210,10 174,40

(El casal té un número places limitades, es donarà prioritat als
participants empadronats a Sant Pere Pescador)

3- Cursos organitzats per l'Ajuntament: Tarifes per a la totalitat curs:
 IOGA: 140 €
 DANSA DEL VENTRE: 140 €
 TAI XI- XI KUNG: 150 €
 MANTENIMENT I TONIFICACIÓ: 150 €
 SPINNING: 180 €
 TALLER DE GENEOLOGIA: 10 €
 TALLER TAST CERVESES: 15 €
Les tarifes d'aquestes activitats corresponen a seva durada total i la seva
realització resta condicionada a la inscripció d'un número mínim de persones.
El número de places previstos per a les activitats és limitat, i l’admissió a les
mateixes s'efectuarà segons ordre d’inscripció.
4- Usos de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador:
1- Forfaits temporada amb assegurança: 80,50 €
2- Forfait temporada amb assegurança pròpia de l'usuari: 70,50 €
3- Forfait mensual amb assegurança: 40,50 €
4-Forfaits de temporada amb assegurnaça per persones
empadronades a Sant Pere Pescador abans del 1 de juny de 2010: 50,50 €
5- Forfait mensual amb assegurança pròpia de l'usuari: 35,50 €
6- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança: 20,50 €
7- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança pròpia: 10,50 €
8- Forfait 1 dia amb assegurança: 10,50 €
9- Forfait 1 dia amb assegurança pròpia: 5,50 €
Article 5.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT
1- L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança
neix en del moment en què s’inscrigui un infant a la Ludoteca
municipal o al casal d'estiu; en el moment d'inscriure's en un curs
organitzat per l’Ajuntament; i/o en el moment de fer us de la zona de
kitesurf de la platja de Sant Pere Pescador.
2- El pagament d’aquesta taxa, s’efectuarà d’acord amb el següent criteri:
a- El pagament del servei de Ludoteca es farà per mensualitats i
s’efectuarà el darrer dia del mes anterior al liquidat.
b- El Pagament del servei de Casal d'Estiu es farà en els següents
períodes:
 Del 24 de maig al 12 de juny, les quotes corresponents a assistents
al Casal durant el mes de juliol.
 Del 5 de juliol al 16 de juliol, es quotes corresponents a assistents
al Casal durant el mes d'agost.
c- La inscripció als cursos organitzats per l'Ajuntament de Sant Pere
Pescador es farà en els següents períodes:
 Tallers de una durada inferior a un curs (d'octubre a maig):
Pagament en el moment de la inscripció.
 Cursos d'octubre a maig: pagament fraccionat, el primer pagament
el mes d'octubre i el segon el mes de febrer.
d- El pagament del forfaits de la zona de kitesurf es farà en el moment
de la seva adquisició.
Article 6.- BONIFICACIONS
S'aplicarà una bonificació del 10 % de la quantia a pagar mensualment per la
taxa de servei de ludoteca i casal d'estiu a les famílies que acreditin tenir la
condició de família nombrosa atorgada pel Departament de Benestar Social

de la Generalitat de Catalunya i, a més,que figurin empadronats al municipi
de Sant Pere Pescador.”
Segon.- Exposar al públic els precedents acord perquè en el termini de 30
dies, a partir de l’endemà de la publicació del present Edicte al “Butlletí Oficial
de la Província”, les persones interessades puguin examinar l’expedient i, si
s’escau, presentar reclamacions, al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords
de modificació i aprovació de noves 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, d’assignació
de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de Governació i
d’Economia i Finances.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució dels anteriors acords.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem segon.- Aprovació de la moció de suport a les consultes populars
municipals per a la independència
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a
continuació:
“El passat dia 13 de setembre els ciutadans d'Arenys de Munt (Maresme) van
poder participar en una consulta popular per la independència, fet que es
produïa per primera vegada en un municipi dels Països Catalans.
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l'espanyol, es va
convertir en una cursa d'obstacles imposats per l'Estat espanyol, a través de
les seves institucions, d'una banda prohibint la col·laboració del govern
municipal amb l'entitat convocant, i d'altra banda amb l'autorització d'una
manifestació falangista.
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus
d'incidència, demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i
fent bons els postulats que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya
té assumit el dret a decidir i que el seu exercici no ha de comportar cap tipus
de conflictivitat social, malgrat el que pregonen els partits estatalistes.
Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos
factors molt importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i
segon, la complicitat i la unitat de la majoria de les forces polítiques presents
al consistori arenyenc, pensem que cal continuar aquest procés de consultes
populars en altres municipis catalans.
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre
matèries que sobrepassin l'àmbit de les competències municipals, és evident
que no podem restar sense actuar davant de temes que són d'interès general
per a la població, igualment com hem fet els ajuntaments durant molts anys
en moltes matèries que no eren de competència municipal.
Entenem també que, mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes
populars per via del referèndum, el mecanisme de les consultes populars
convocades per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és
el camí a seguir.

Atès tot l'exposat anteriorment, el Ple de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador,
ACORDA el següent:
Primer.- Felicitar a la gent i als representants municipals d'Arenys de Munt per
la demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme,
convertint una consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a
decidir és possible.
Segon.- Donar suport, dins del marc legal vigent, quan es donin les
condicions necessàries i hi hagi suficient consens social i polític dels partits
amb representació a l'ajuntament, a les iniciatives que sorgeixin des de les
entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la
independència.
Tercer.- Instar a l'associació de càrrecs electes Decidim.cat a establir una
estratègia conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil,
que permeti una acció o accions simultànies a diferents municipis dels Països
Catalans.
Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al
de les Illes Balears i del País Valencià, a l'ajuntament d'Arenys de Munt, als
portaveus dels diferents grups amb representació a la cambra i a l'entitat
Decidim.cat.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

