ref. 11/2010
ord. Setembre

PLE ORDINARI
Sessió del dia 30 de setembre de 2010
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde president), Agustí Badosa
Figueras, Dolors Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Joan Vilà Sarquella, Marc
Roig Munell, Albert Font Clotas, Pere Girbent Serra i Marisa Roig Simón
(Regidors).
Excusa la seva absència la regidora Sra. Marina Barceló Fàbrega.
Secretari: Josep Mª Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 25 d’agost de 2010
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta de la sessió del dia 25 d’agost de
2010, la qual és aprovada, sense cap mena de modificació, per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon.- Acord d’adjudicació definitiva de l’execució de les obres
del Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del Carrer del Carme
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 25 d’agost de 2010, adoptà
l’acord d’adjudicar provisionalment el contracte d’obres del Projecte de
regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
Carrer del Carme a l’empresa CINPA, S.A., després d’haver estat convocat
un procediment negociat sense publicitat per acord del Ple municipal de data
26 de maig de 2010;
Atès que CINPA, S.A. ha constituït la garantia del 5% de l’import de
l’adjudicació, exclòs l’impost sobre el valor afegit, exigit a la clàusula 12 del
Plec de clàusules administratives del procediment negociat amb publicitat
convocat;
Atès que CINPA, S.A. ha presentat al nostre Ajuntament la totalitat de la
documentació que li ha estat requerida per tal de poder portar a terme
l’adjudicació definitiva de les obres; i
Atès que s’han acomplert els terminis que estableix l’article 135,4 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic pel que fa a
l’adjudicació definitiva del contracte;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar definitivament, pel procediment negociat amb publicitat, a
l’empresa CINPA, S.A., amb NIF núm. A-58143074, l’execució de les obres
corresponents al Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del
Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme, per un import de 358.407,13
€ (Tres-cents cinquanta-vuit mil quatre-cents set euros amb tretze cèntims),

IVA inclòs, amb el següent desglossament: 303.734,86 € (Tres-cents tres mil
set-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-sis cèntims) de pressupost net, i
54.672,27 € (Cinquanta-quatre mil sis-cents setanta-dos euros amb vint-i-set
cèntims) d’impost sobre el valor afegit, al tipus del 18%, %, i hi seran
d’aplicació el Plec de clàusules administratives aprovades pel Ple municipal
de data 26 de maig de 2010, i les millores i condicions proposades per
CINPA, S.A. a la seva oferta.
Segon.- Establir, d’acord amb l’oferta presenta per CINPA, S.A., que el
termini d’execució de les obres sigui d’onze setmanes, a comptar des de la
data de signatura de l’acta de replanteig.
Tercer.- Notificar a CINPA, S.A. que la formalització del contracte en
document administratiu s’efectuï dins dels deu dies hàbils següents a comptar
des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva. Aquest document
constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic, i el
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, i
seran a càrrec seu les despeses corresponents.
Cinquè.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa, de la Sra. Dolors Ferrer i del Sr. Pere Girbent. Els
regidors Srs. Joan Vilà, Marc Roig, Albert Font i la regidora Sra. Marisa Roig
s’abstenen. Manifesten que s’abstenen en coherència amb la idèntica posició
que adoptaren en la sessió plenària d’adjudicació provisional d’aquestes
obres.

Extrem tercer.- Acord d’imposició i ordenació de contribucions especials
com a conseqüència de l’execució de les obres del Projecte de
regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del
Carrer del Carme
Amb caràcter previ, els regidors Sr. Albert Font i Sra. Marisa Roig manifesten
que s’abstindran d’intervenir en la discussió i votació d’aquest assumpte
perquè tenen relació de parentesc amb algun dels afectats per la present
proposta d’imposició i ordenació de contribucions especials, en els termes
establerts a l’article 28 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Seguidament, l’Alcalde explica els motius que han determinat que s’efectuï la
proposta de fixar el mòdul de repartiment dels metres lineals de façana en un
66,6% i el valor cadastral en un 33,4%. Informa que l’objectiu ha estat el
d’evitar que resultin perjudicats aquells propietaris d’immobles que tenen
molta façana però que, a la vegada, disposen de poca superfície. En aquest
sentit, s’ha estimat que l’aplicació del mòdul corresponent al valor cadastral
pot moderar aquest efecte tenint en compte que és una dada que conté
implícits altres paràmetres susceptibles d’aplicació per al repartiment de les
contribucions especials: la superfície i el volum edificable.
L’Alcalde segueix dient que la fixació dels percentatges per a cadascun dels
dos mòduls, tot prevalent el corresponent als metres lineals de façana, ha
estat motivada perquè, amb aquesta actuació urbanística, es genera un major
benefici per als immobles destinats a activitats comercials o serveis.

El regidor Sr. Joan Vilà intervé dient que s’ha de procurar que aquells
immobles que tenen façana a dos carrers no resultin més gravats. Recorda
que hi ha algun immoble que ja es va veure afectat per l’aplicació de
contribucions especials amb motiu de les obres de remodelació del Carrer i la
Plaça Majors.
En un altre sentit, el Sr. Vilà informa que alguns veïns han lamentat que, amb
motiu de l’execució d’aquestes obres, no s’aprofiti per soterrar o desplaçar el
transformador elèctric existent al Carrer Girona.
L’Alcalde respon que l’aplicació dels dos mòduls de repartiment esmentats
pretén ser un factor corrector per als supòsits d’immobles amb façana a més
d’un carrer. Explica que s’han efectuat diverses simulacions d’aplicació dels
mòduls de repartiment, amb percentatges diferents, i que, finalment, s’ha
estimat que la proposta efectuada és la que resulta més justa. A més, ha de
tenir-se en compte que, en existir moltes subvencions, les quotes mitjanes
que s’apliquen als interessats són molt baixes, sobretot si es comparen amb
les que l’Ajuntament aplicà al seu dia amb motiu de les obres de remodelació
del Carrer i la Plaça Majors.
Pel que fa al tema del transformador elèctric, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí
Badosa informa que ha estat un tema que s’estudià amb motiu de la redacció
del projecte, però que tenia moltes dificultats tècniques i resultava molt
costós.
Seguidament, es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es
transcriu a continuació:
“Atès que el Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet,
Girona i un tram del carrer del Carme fou aprovat inicialment pel Ple
municipal en data de 31 de març de 2010 i, posteriorment, fou sotmès a
exposició pública per un termini de trenta dies sense que hagués estat
presentada cap al·legació, per la qual cosa es considera definitivament
aprovat;
Atès que es tracta d’una obra municipal ordinària en sòl urbà, la qual es
realitza dins l’àmbit de les competències locals i comporta l’obtenció d’un
benefici especial per als propietaris dels béns immobles inclosos dins l’àmbit
d’actuació de la mateixa, d’acord amb el que estableix l’article 30, 2, a) del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals;
Atès que el pressupost d’execució material (PEM) d’aquesta obra, previst al
Projecte, és de 658.430,82 euros (Sis-cents cinquanta-vuit mil quatre-cents
trenta euros amb vuitanta-dos cèntims) i que l’obra ha estat adjudicada en
dos contractes:
a) Projecte de substitució de la xarxa de clavegueram del nucli urbà
(Desglossat núm. 1 del projecte de regeneració urbana dels carrers
Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer Carme de Sant Pere
Pescador), adjudicat definitivament a l’empresa CINPA, S.A. pel preu
de 107.576,64 € (Cent set mil cinc-cents setanta-sis euros amb
seixanta-quatre cèntims), calculat amb la inclusió del 18% d’IVA .
b) Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona
i un tram del Carrer Carme de Sant Pere Pescador, adjudicat
definitivament a l’empresa CINPA, S.A. pel preu de 358.407,13 €
(Tres-cents cinquanta-vuit mil quatre-cents set euros amb tretze
cèntims), 18% d’IVA inclòs;

Atès que, per a la realització d’aquesta obra, existeixen les següents
subvencions:
a) Una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) per import de 329.215,41 € (Tres-cents vint-i-nou mil doscents quinze euros amb quaranta-un cèntims) corresponent al 50% del
PEM contemplat al projecte. Tenint en compte que l’import total
adjudicat en ambdós contractes esmentats és de 465.983,77 €
(Quatre-cents seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-tres euros amb
setanta-set cèntims), s’ha calculat que l’import de la subvenció del
FEDER corresponent a aquestes obres serà de 232.991,89 € (Doscents trenta-dos mil nou-cents noranta-u euros amb vuitanta-nou
cèntims), el 50% de l’import d’adjudicació.
b) Una subvenció extraordinària del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya (PUOSC) per un import de 132.191,64 € (Cent trenta-dos
mil cent noranta-un euros amb seixanta-quatre cèntims) per a les
obres del Projecte de substitució de la xarxa de clavegueram del nucli
urbà (Desglossat núm. 1 del projecte de regeneració urbana dels
carrers Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer Carme de Sant
Pere Pescador). Tenint en compte que l’import adjudicat de les obres
d’aquest desglossat és de 107.576,64 € (Cent set mil cinc-cents
setanta-sis euros amb seixanta-quatre cèntims), s’ha calculat que
l’import de la subvenció del PUOSC serà, com a màxim, de 96.818,98
€ (Noranta-sis mil vuit-cents divuit euros amb noranta-vuit cèntims), el
90% de l’import de l’adjudicació.
c) Una subvenció de 80.000 € (Vuitanta mil euros) per a la realització
d’aquesta obra, d’acord amb el conveni subscrit en data 13 de maig de
2010 entre el nostre Ajuntament i el Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya de la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya;
Atès que per part de l’Alcaldia s’ha disposat la incoació de l’oportú expedient
d’aplicació de contribucions especials i que s’han emès els corresponents
informes tècnic, jurídic i econòmic que serveixen de base per a la fixació dels
elements necessaris per a la determinació de les respectives quotes
tributàries; i
Atès el que disposen els articles 2, 1 b) (classificació de les contribucions
especials com a tribut propi de les entitats locals), 15.1 (imposició i ordenació
de tributs), 17 (tramitació de l’expedient), 28 a 37 i 58 (regulació de les
contribucions especials) del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (R.D.L. 2/2004, de 5 de març); els articles 26 (classificació dels tributs)
i 33 (subjectes passius) de la Llei General Tributària; i l’article 22, 2 e)
(competència del Ple municipal) de la Llei reguladora de les bases de règim
local;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’obra del
Projecte de regeneració urbana dels carrers Verge del Portalet, Girona i un
tram del carrer del Carme, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima
per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada, delimitada pels
esmentats Carrer Verge del Portalet, Girona i un tram del Carrer del Carme.
Segon.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:

a) El cost previst de l’obra es fixa en 465.983,77 € (Quatre-cents
seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-tres euros amb setanta-set
cèntims), i el cost suportat per l’Ajuntament es fixa inicialment en
56.172,90 € (Cinquanta-sis mil cent setanta-dos euros amb noranta
cèntims), com a conseqüència de la deducció de les diverses
subvencions atorgades.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 22.806,20 € (Vinti-dos mil vuit-cents sis euros amb vint cèntims), equivalents al 3,46 %
del pressupost previst al projecte, al 4,89 % del preu d’adjudicació de
les obres i al 40,6 % del cost suportat, atesa la naturalesa de l’obra, en
la qual existeix un primer establiment de serveis (Xarxa separativa de
recollida d’aigües pluvials), una renovació total de servei (renovació de
la xarxa de clavegueram, actualment obsoleta i insuficient), un
soterrament de xarxes de serveis (baixa tensió, telecomunicacions i
enllumenat) i una pavimentació adequada d’un àmbit del casc urbà de
la nostra població (Carrer Verge del Portalet, Girona i una part del
Carrer del Carme). Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió.
Finalitzada l’obra, si el cost real fos major o menor a l’adjudicat es
prendrà aquell a efectes del càlcul de quotes, assenyalant els
subjectes passius i girant les liquidacions que procedeixin.
c) S’aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana en
un 66,6%, atesa la classe d’obra, l’elevat grau de consolidació de
l’edificació a la zona, i la perfecta definició del sistema d’ordenació
segons alineació a vial de l’edificació a l’àmbit afectat, amb una alçada
reguladora, una profunditat edificable i un número de plantes
perfectament definits; i el valor cadastral a efectes de l’Impost sobre
Béns Immobles en un 33,4%, atès que en molts habitatges hi hagut
divisió horitzontal.
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals
resultants d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el valor dels
mòduls aplicables.
Quart.- Establir que, a tot allò no previst al present acord, regeixi l’Ordenança
general de contribucions especials vigent, a la qual es remetem
expressament.
Cinquè.- Exposar l’expedient a informació pública al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i al “Butlletí Oficial de la Província” durant trenta dies, dins dels
quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes; així mateix, durant el període
d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en
Associació administrativa de contribuents.
Sisè.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord es considerarà aprovat
definitivament, notificant-se individualment, a cada subjecte passiu les quotes
que corresponguin, si fos conegut, i, en el seu defecte, mitjançant edictes,
podent formular-se recurs de reposició davant l’Ajuntament, el qual podrà
versar sobre la procedència de les contribucions especials, el percentatge del
cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Setè.- Autoritzar l'Alcalde President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa, de la Sra. Dolors Ferrer i del Sr. Pere Girbent. Els

regidors Srs. Joan Vilà i Marc Roig s’abstenen. El regidor Sr. Albert Font i la
regidora Sra. Marisa Roig no intervenen en la discussió i votació d’aquest
assumpte pels motius ja esmentats.

Extrem quart.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances
fiscals per a l’exercici econòmic de 2011
El Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa dóna compte als assistents de les
principals modificacions previstes per a les ordenances fiscals de l’exercici
2011. Explica que, en termes generals, s’incrementen les tarifes en un 2,1%
respecte a l’any 2010, xifra que correspon l’increment interanual de l’IPC
català. Informa que hi ha l’excepció de la taxa per recollida d’escombraries, la
qual s’ha d’incrementar en un 6% per tal de poder cobrir la totalitat de
l’increment del cost del servei previst per a la propera anualitat.
El regidor Sr. Joan Vilà manifesta que estaria a favor d’un increment superior
d’aquesta taxa d’escombraries, al voltant d’un 10%, sempre que això
repercutís en un increment de les prestacions del servei.
El regidor Sr. Pere Girbent interpreta que aquest increment, en una sola
anualitat, seria excessiu i mal interpretat per part dels contribuents.
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 2011 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que es relaciona a continuació:
a) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.- Reguladora de l'Impost sobre béns
immobles
El nou redactat de l’article modificat serà el següent:
“Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec:
1.- La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable
el tipus de gravamen.
2.- El tipus de gravamen serà el 0,51 per cent quan es tracti de béns
urbans i el 0,56 per cent quan es tracti de béns rústics.
3. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques
especials serà el 0,72 per cent. “
b) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.- Reguladora de l'Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica
Es modifiquen les tarifes contingudes a l’article 6è. 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 ..............................
18,12
De 8 a 11,99 cavalls fiscals.. ............ ...................
49,11
De més de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals.............
104,24
De més de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals................
132,15
De 20 cavalls fiscals en endavant.........................
160,24
B) Autobusos
De menys de 21 places.................................... ............ 119,17
De 21 a 50 places............................................. ............. 169,74
De més de 50 places...................................................... 212,31
C) Camions
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil......... ........
59,19
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil.......... ..........
119,17
De més de 2.999 fins a 9.999 Kg de càrrega
útil......................................... ..............................
164,60
De més de 9.999 Kg de càrrega útil.....................
212,31
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals........ ............. .......
23,66
De 16 a 25 cavalls fiscals................... .................
37,21
De més de 25 cavalls fiscals ............... .................
111,62
E) Remolcs i semiremolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica.
De menys de 1.000 Kg de càrrega útil.......................... 24,22
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil............................... 39,68
De més de 2.999 Kg de càrrega útil............................ 119,17
F) Altres Vehicles
Ciclomotors...............................................................
6,43
Motocicletes de fins a 125 c.c......................... ........
6,43
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.... ............
11,29
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c....
22,97
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c..
44,33
Motocicletes de més de 1.000 c.c.............
90,28.”
c) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- Reguladora de l'Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres
Es modifica el tipus de gravamen:
“Art. 7è. Tipus de Gravamen.
El tipus de gravamen serà el 3,23 per 100.”
d) 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.
(...)
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: 3,20 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins
a deu anys: 3,11 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a quinze anys: 2,97 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de
fins a vint anys: 2,87 per cent.”
e) 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: 2,90 euros
- Per les certificacions referides a documents o actes d'antiguitat superior a
tres anys:) 4,30 euros .
- Per l’expedició d’un certificat de compatibilitat urbanística: 43,10 euros.
Còpia de documents o dades:
EUROS:
- Expedició de fotocòpies
0,15
- Emissions de Fax (Preu/pàgina)
0.30
- Expedició de fotocòpies de plànols
6,95
- 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
12,45
- Bastenteig de poders
20,80
- Reconeixements de signatures
1,60
- Declaracions i compareixences
4,20
- Informes sobre qualsevol extrem
o circumstància dels plans urbanístics
25
- 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
41,50
Plànol, cadascun
4,25
( 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
125,90

- Expedients per la neteja de solars
21,55
- Expedients de devolució de fiances
12,42
- Expedients de Plans Parcials, Projectes
d'urbanització, Plans Especials, Estudis de detall i qualsevol
altre instrument de planejament urbanístic derivat.
416,40
- Expedient de canvi titularitat del nínxol municipal
30,75
- Expedients de canvi de titularitat
de llicència d’instal·lació d'activitat
84,45
- Expedients de canvi no substancial de l’activitat
84,45
1. 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
25,63
- Per la inscripció d’un animal al Registre de
control d’animals de companyia
8,50
-Per la inscripció en el registre d’entitats
municipals
26,85
-Per la inscripció en el registre d’unions
estables de parelles
12,90
-Per la celebració de casaments civils:
No empadronats:
256,60 €
Si, com a mínim, un dels contraents està empadronats:
102,60 €.
2. Utilització de l'escut municipal i del logotip turístic
- Per la concessió de l'autorització
de l'escut o del logotip.........................................
42,47 €
- A més per la utilització de l'escut o del logotip,
empadronats................................................................
51,36 €
no empadronats ..........................................................
61,57 €
3. Plaques de Gual
-Per cada placa de gual ..................................................21,60 €
-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........................... 121,50
- Llicències de classe C...............................
91,40
b) Transmissió de llicències:
- Llicències de classe A o B........................... 60,75
- Llicències de classe C..............................
45,55
c) Ús i explotació de les llicències
-Per cada llicència a l’any.......................... 55,45 €
2.- Règim de prevenció i control de les activitats:
TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS I RÈGIM DE
COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTOS A LA LLEI 20/2009, DE PREVENCIÓ I
CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS

1. La quantia de la taxa es determinarà per aplicació de les tarifes
següents:
a) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
amb
consulta
prèvia
positiva
de
Declaració
d’Impacte
Ambiental.......................................................................................... 955,00 €
b) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
amb
consulta
prèvia
negativa
de
Declaració
d’Impacte
Ambiental............................................................................................. 833,10 €
c) Per la tramitació de les llicències ambientals de les activitats previstes a
l’Annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats,
sense Declaració d’Impacte Ambiental................................................ 613,10 €
d) Per a la tramitació de la comunicació prèvia per a l’inici d’una activitat
compresa a l’Annex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats ....................................................................................... 416,10 €
f) Per a l’emissió de l’informe de comptabilitat urbanística contemplat al règim
d’autorització ambiental amb avaluació d’impacte ambiental previst per a les
activitats compreses als Annexos I.1 i I.2 de la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats............................................................. 100 €
g) 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 en els esmentats
procediments de tramitació i atorgament de llicències ambientals i en el règim
de comunicació prèvia, 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 ambiental o sobre l’assabentat en el règim de comunicació prèvia,
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.
5.- Per a les activitats sotmeses al règim establert al Decret 136/199,
es liquidaran les taxes previstes en aquesta ordenança i aprovades pel Ple
municipal de data 14 d’octubre de 2009.
C) Sobre la Propietat Immobiliària.
i) 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: 0,94% sobre el pressupost de l'obra.
La taxa mínima per expedició de llicències urbanístiques serà de 13,90
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:

1.Obres fins un pressupost d’execució material de 30.000,00 €...... 256 €
2.Obres d’un pressupost d’execució material de
30.001,00 € fins a 120.200,00 € ........................................ 1.094 €
3.Obres d’un pressupost d’execució material a partir de 120.201,00 €... 3.650 €
b) Llicències de parcel·lació i reparcel·lació: 60,75 € més 14,30 € per
parcel·la.
c) Llicència de segregació: 14,10 €.
d) Llicències de primera utilització o ocupació d'edificis i instal·lacions
en general, destinades o no a vivendes:
- Grup de vivendes: 18 € per a cadascuna d'elles
- Vivenda única: 34,70 €.
- Locals comercials o industrials: 26,35 €.
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: 22,15 €
- Per cada metre lineal d'excés: 1,48 €.
f) Llicències per col·locació de cartells o rètols de publicitat 40,70 €/m2
o fracció amb un mínim de 35,45 €.
g) Pel repartiment de fulletons publicitaris a les bústies del municipi:
43,10 € per cada repartiment.
h) Els actes assenyalats als instruments de planejament que precisin
la preceptiva llicència i no estiguin inclosos en els epígrafs anteriors 41,05
€/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 22,15 €.
2- Autorització de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
- Per cada immoble amb un màxim de 2 vivendes: 50,85 €.
-Per cada vivenda a partir de la segona: 18 €.”
f) 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: 6,23 euros/anuals.
b) Per cada magatzem, magatzem agrícola, taller industrial i mecànics,
cambres frigorífiques:
- de menys de 500 metres quadrats: 10,87 euros
- de igual o més de 500 metres quadrats: 21,76 euros
c) Locals comercials, supermercats i Hipermercats:
- d'una superfície inferior a 500 metres cuadrats: 10,87 euros
- d'una superfície igual o superior a 500 metres cuadrats: 54,42 euros
d) Per cada restaurant, bar:
- de menys de 100 m2: 10,87 euros

- per igual o més de 100 m2: 21,75 euros
e) Discoteques, sales de festa i equipaments lúdico esportius: 54,42
euros/anuals.
f) Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de
turisme rural i similars: 6,23 € més 1,74 € per habitació.
g) Per cadascuna de les parcel·les d’un càmping: 3,33 €/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: 8,47
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:
Per cada vivenda o pis: 46,05 EUROS/anuals.
Per cada magatzem taller industrial, local comercial i supermercats :
- de menys o igual a 100 m2: 40,14 EUROS/anuals.
- de més de 100 m2: 91,89 EUROS/anuals
Per cada restaurant, bar, espectacle públic, equipaments lúdico
esportius…: 91,89 EUROS/anuals.
Per cadascuna de les habitacions d’un Hotel: 12,62 EUROS/anuals.
Per cadascuna de les parcel·les d’un Càmping:
23,91
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.
gt) 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............... ........ ....... 54,06
b) Habitatge utilitzat per una sola persona................ 28,81
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.................................. ................ ....... 192,99
- De 75 m2 - 150 m2............................... ........... ..... 208,58
- Més de 150 m2........................................ ............... 229,23
d) Supermercats i Hipermercats:
- Fins a 250 m2................................... ................ ..... 589,36
- De 250 m2 a 400 m2......... ..................................... 589,36
- Més de 400 m2....................... .............. ................. 841,87
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2.................................. .................. ....... 175,80

- De 75 m2 a 150 m2....................... ............ ............. 184,94
- Més de 150 m2................................. .............. ....... 191,44
f)Cambres frutícoles i/o comercials:
- Fins a 1000 m2................................... ........... ...... 589,36
- D'igual o superior a 1000 m2 .......................... . .......738,36
g) Establiments industrials i tallers:
- Fins a 75 m2................................... ................ ...... 194,78
- De 75 m2 a 150 m2..................... .......... ............... 200,34
- Més de 150 m2.......................... ............. .............. 208,58
h) Despatxos comercials i oficines.............. ....... ....... 84,20
− 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................. ............... ...................... 326,59
- De 150 m2 fins a 300 m2................... ......... .......... 368,68
- Més de 300 m2............................... .............. ....... 411,73
k) Restaurants allunyats del nucli urbà:
- Fins 150 m2...................................... ................ ... 589,36
- De 150 m2 fins a 300 m2................. ......... ............ 737,36
- Més de 300 m2..................................... ............. .. 841,87
l)Instal·lacions provisionals i permanents per l’explotació de serveis turístics
i/o d’activitats esportives i/o lúdiques: 445,78 €
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............ ..... .......... 420,94
n) Càmpings (per parcel·la).................... .......... ....... 51,94
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......................... 124,23 Euros
-Parades eventuals ............... 13,78 Euros/dia”
h) 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……………………… 5,36
Epígraf segon.- Concessió de nínxol
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol ……………… 568,50
Epígraf tercer. Concessió columbrari
Concessió a perpetuïtat columbrari......................... 545,00 ”

i) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12.- Taxa per aprofitament especial
del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Es modifica el redactat total de l’ordenança, de tal manera que aquest passa
a ser el següent:
“Article 1r . Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57, 20 i 24.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments
especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una part important
del veïnat, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2n. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització
privativa, o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada
de les vies públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el
domini públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions
o xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats
anteriors, els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa,
telefonia mòbil i altres mitjans de comunicació que es prestin, total o
parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic
municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a
una part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua,
subministrament de gas, electricitat, telefonia (fixa i mòbil) i altres
d’anàlogues, així com també les empreses que exploten xarxes de
comunicació mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o
qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes
passius les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix
l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de
les quals s’efectuïn els subministraments com si, no essent titulars de les
esmentades xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les
mateixes.

3. També són subjectes passius de la taxa les empreses i entitats, públiques
o privades, que prestin serveis, o explotin una xarxa de comunicació
electrònica en el mercat, conforme al previst als articles 6 i concordants de la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de Telecomunicacions.
4. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en
l’Ordenança fiscal corresponent.
Article 4t . Successors i responsables
1. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb
personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips
o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra
dels deutes pendents.
Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la
personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en
supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les
persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l’operació.
3. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es
refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les
mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions,
o als partícips o cotitulars de dites entitats.
4. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats
i entitats a les quals es refereixen els apartats anteriors s’exigiran als
successors d’aquelles, fins el límit del valor de la quota de liquidació que els
correspongui.
5. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o
entitats:
-Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
-Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
-Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries contretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un
procediment concursal.
6. Respondran subsidiàriament del deute tributari:
a) els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al
compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
- Quan s’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari
pendent i de les sancions.
- En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures
causants de la manca de pagament.

b) Els integrants de l‘administració concursal i els liquidadors de societats i
entitats que no haguessin realitzat les gestions necessàries per al compliment
de les obligacions tributàries acreditades amb anterioritat.
7. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el
procediment previst a la Llei general tributària.
Article 5è. Servei de telefonia mòbil – Base imposable i quota tributària
1. Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic municipal per part dels serveis de telefonia mòbil,
que precisen utilitzar la xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi
s’aplicaran les fórmules següents de càlcul.
a) Base imposable
La base imposable, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del
domini públic pel servei de telefonia mòbil es calcula:
BI = Cmf*Nt+(NH * Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, en línies de telefonia fixa, per trucades
procedents de telèfons mòbils. El seu import per a l’exercici 2011 és de 50,00
euros/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2009, que és
de 955.
NH= 95% del número d’habitants empadronats en el Municipi. El 2009: 1.928.
Cmm= Consum telefònic mitjà estimat per telèfon mòbil, per trucades de
mòbil a mòbil. El seu import per a 2011 és de 263,00 euros/any.
b) Quota bàsica
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base
imposable.
QB= 1,4% s/ BI
Quota tributària/operador= CE *QB
Essent:
CE = coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de
participació en el mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i
prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2011 és de 7.765,74 euros.
c) Imputació per operador
Per a 2011 els valors de CE per cada operador són els següents:
Movistar
Vodafone
Orange
Yoigo
Altres

CE
47,99%
31,91%
17,12%
1,39%
1,59%

Les quotes trimestrals a satisfer pels operadors relacionats són la quarta part
de l’import que resulta d’aplicar el coeficient CE a la quota bàsica establerta a
l’apartat b) d’aquest article.
A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran
provar davant l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici
anterior al de meritació de la taxa ha estat diferent. En aquest cas, les
autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per
l’obligat tributari.

Article 6è. Altres serveis diferents de la telefonia mòbil. Base imposable
i quota tributària
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats
assenyalades en l’article 3 d’aquesta Ordenança.
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat
anterior, el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de
la taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en
el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al propietari
de la xarxa, per l’ús de la mateixa.
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat,
hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis
prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat
ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats
extraordinàries.
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels
conceptes següents:
a)Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de
l’empresa que corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
b)Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa,
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació,
modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o
instal·lacions propietat de l’empresa.
c)Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició
de subjecte passiu.
d)Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o
altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei.
e)Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia
de les empreses subministradores.
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats
cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de
l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els
ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per
aquells serveis de subministrament que vagin a ser utilitzats en aquelles
instal·lacions que es trobin inscrites en la secció 1.a o 2.a del Registre
administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri
corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia
susceptible de tributació per aquest règim especial.
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els
conceptes següents:
A)Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses
puguin rebre.

B)Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3.
C)Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres
de naturalesa anàloga.
D)Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
E)Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del
seu patrimoni.
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o
entitats assenyalades en l’article 3, són compatibles amb altres taxes
establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades
empreses hagin de ser subjectes passius.
7. La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base
imposable definida en aquest article.
Article 7è .Període impositiu i meritació de la taxa
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural llevat dels supòsits d’inici
o cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què
procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les regles següents:
a) En els supòsits d’altes per inici d’activitat, es liquidarà la quota
corresponent als trimestres que resten per finalitzar l’exercici, inclòs el
trimestre en què té lloc l’alta.
b) En cas de baixes per cessament d’activitat, es liquidarà la quota que
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici, incloenthi aquell en què s’origina el cessament.
2. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix
en els moments següents:
a) Quan es tracta de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en
el moment de sol·licitar la llicència corresponent.
b) Quan el gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’article 1
d’aquesta ordenança no requereix llicència o autorització, des del moment en
què s’ha iniciat l’esmentat aprofitament. A aquest efecte, s’entén que ha
començat l’aprofitament especial quan s’inicia la prestació de serveis als
usuaris que ho sol·liciten.
3. Quan els aprofitaments especials del sòl, subsòl o vol de les vies públiques
es perllonguen durant varis exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l’1 de
gener de cada any i el període voluntari impositiu comprendrà l’any natural.
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés – Serveis de telefonia mòbil
1. Les empreses operadores de serveis de telefonia mòbil relacionades a
l’apartat c de l’article 5 d’aquesta ordenança hauran de presentar
l’autoliquidació (model TA-2) i fer l’ingrés de la quarta part de la quota bàsica
resultant del que estableix l’apartat b del mateix article 5 d’aquesta ordenança
en els mesos d’abril, juliol, octubre i desembre.
2. Altres empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil presentaran la
seva declaració, en base als paràmetres establerts a l’article 5è i tenint en
compte el període de prestació efectiva dels serveis durant l’any 2011.
3. Un cop conclòs l’exercici 2011 els subjectes passius que provessin, en
base a dades oficials, que la seva participació en aquest període hagués

diferit del percentatge aplicat a efectes dels còmput de la taxa regulada en la
present ordenança, podran sol·licitar la regularització procedent.
Article 9e. Règim de declaració i d’ingrés. Altres serveis
1. Respecte als serveis de subministraments regulats a l’article 6e d’aquesta
Ordenança,
S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts
facturats en el trimestre natural al que es refereixi. El cessament en la
prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès general, comporta
l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre
corresponent així com la data de finalització.
2. S’haurà de presentar l’autoliquidació (model TA-1) i fer l’ingrés fins l’últim
dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Es
presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 6.3 d’aquesta Ordenança, i els drets
d’accés e interconnexió a la xarxa de distribució referits en l’article 6.2
d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 6.3 no podrà ser inferior a la suma dels
consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats
en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos
a què es refereix l’article 6.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació
s'acompanyarà de la identificació de l' empresa o entitat propietària de la
xarxa utilitzada així com el seu import, mitjançant el resum anual (model TA10), durant el mes d’abril de l’exercici següent.
4. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat,
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributaria.
5. L’Empresa “Telefónica de España SAU”, a la qual va cedir Telefónica SA
els diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques
a Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat
en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest
Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica”, estan subjectes al pagament
de la taxa regulada en aquesta ordenança. En particular, Telefónica Móviles
España S.A. està subjecta a la taxa, en el termes regulats a l’article 5 de la
present ordenança.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total
o parcialment en la Diputació de Girona, les normes contingudes als articles
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració
delegada.
2. Xaloc establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
Xaloc s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Girona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en
la Diputació de Girona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Article 11è. Infraccions i sancions
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació
correcta de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança,
constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general
tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els
procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i
sancionaran d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions
i documents necessaris perquè es pugui practicar la liquidació d’aquesta taxa
constitueix una infracció tributària tipificada a l’article 192 de la Llei general
tributaria, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
Disposició addicional primera – Actualització dels paràmetres de
l’article 5
Les ordenances fiscals dels exercicis futurs podran modificar el valor dels
paràmetres Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si així procedeix.
Si no es modifica la present ordenança, continuaran essent d’aplicació els
paràmetres establerts per a l’exercici 2011.
Pel que fa al coeficient CE, s’aplicarà el que resulti dels informes de la
Comissió del Mercat de Telecomunicacions referits al segon any anterior,
sens perjudici que l’operador pugui acreditar diferent participació, segons
preveu l’article 5.c. d’aquesta ordenança.
Cas que la present ordenança hagi de ser aplicada després de 2011, les
referències a aquest any contingudes als articles 5, 8, hauran d’entendre’s
realitzades respecte a cadascú dels exercicis en què s’apliqui l’ordenança.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de
l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu
de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa. “

j) 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 :
-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: 14 €
Temporada alta-període extraordinari, per m2 o fracció i temporada: 17,15 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 10,72 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 7,50 €
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)
-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: 14 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 10,72 €
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.
-Altres ocupacions comercials, instal·lades a la façana o ocupant les voreres
o vies públiques:
Caixers automàtics
480,9 €
Mq expenedores de comestibles i/o
joguines infantils que ocupin una
superfície igual o inferior a 0,25 m2
6,97 €
Mq expenedores de comestibles i/o
joguines infantils que ocupin una
superfície superior a 0,25 m2
124,72 €
Màquines de begudes
124,72 €
Aparells expenedors
124,72 €
D)La quota a satisfer per col·locar veles, tendals i marquesines, s’obté de
l’aplicació de les següents tarifes:
•Temporada única (tot l’any, de gener a desembre) per a instal·lacions de
caràcter fix, per m2 o fracció: 13,94.
• Autoritzacions temporals (per un període determinat) per a instal·lacions no
permanents, per m2 o fracció: 16,08 € 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: 6,97 €
Temporada mitja per m2 o fracció i temporada: 5,36 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 3,75 €

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).
(...)”
k) 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: 2,84 EUROS/any.
- Edificacions situades a les zones residencials: 6,87 EUROS/any.
Aquesta taxa haurà d’ésser satisfeta amb independència que les edificacions
estiguin o no habitades.
- Càmpings, per cada plaça d’acampada: 4,72 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: 47,46 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 52,22 EUROS/any.
*De més de 150 m2: 55,31 EUROS/any.
- Establiments comercials:
*Fins a 75 m2: 47,46 EUROS/any.
*De 75 m2 a 150 m2: 52,22 EUROS/any.
* De més de 150 m2: 56,99 EUROS/any.
- Establiments industrials, magatzems I Supermercats:
*Fins a 75 m2 53,61 EUROS/any.
*De més de 75 m2: 107,23 EUROS/any.
- Hotels, hostals, residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars i
similars: 6,75 €/any més 2,08 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: 61,28 EUROS/any.
- Discoteques i Sales de Festes: 67,45 EUROS/any.
- Establiments que realitzin activitats lúdico recreatives 67,45 EUROS/any
ii)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.”
l) 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 ……….. 31,49
Per cada metre lineal de més ………………………………............... 12,48
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …….
13,17
Per cada metre lineal de més ………………………………......….
4,97
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………….……
8,75
Per cada metre lineal de més ……………………..................……..
3,35
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 ………
47,24
Per cada metre lineal de més … ……………………………….
18,74
b) Garatges industrials o comercials, fins a tres metres lineals …
19,68
Per cada metre lineal de més …………………………………........
7,50
c) Garatge d’ús particular, fins a tres metres lineals ………………
13,13
Per cada metre lineal de més ……………………………….........…. 4,97”.
m) 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........... 0,79 Euros m2 o fracció/dia, amb un mínim de 10,20
€/dia
Tarifa segona. Mercat municipal
Parades eventuals: Per ocupació esporàdica en el mercat setmanal, per cada
metre lineal i dia : 4,30 EUROS/metre lineal o fracció. Amb un import mínim
de 53,61 Euros
Tot l'any: 41,09 EUROS/metre lineal o fracció.
Tarifa tercera. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i de publicitat
Quota corresponent a rodatges de publicitat comercial, per cada
dia......................................... 923,50 EUROS
Quota corresponent a rodatges cinematogràfics i televisius, de ficció o
documentals...........200,00 EUROS
Quota corresponent a rodatges de promoció turística del municipi o de la
zona............................................................exempts
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: 61,57 €/ trimestre

2- Parades diàries: 10,26 €/dia.”
n) 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:
0,84 EUROS per a l’aparcament del vehicle per cada hora o fracció.”
o) 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 seria 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 municipal:
1-Pel lloguer del camp de futbol municipal a iniciativa de persones
empadronades o entitats locals de Sant Pere Pescador : 160,80 € per
cada activitat i sessió.
2- Per la utilització del camp de futbol municipal a iniciativa d'entitats
locals de Sant Pere Pescador: 600 € anuals.
3- Pel lloguer del camp de futbol municipal a iniciativa de persones no
empadronades o entitats no locals de Sant Pere Pescador:214,40 € per
cada activitat i sessió.
Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es podran beneficien
d'una reducció corresponent al 100% de la quota per raó d'interès públic
b) Utilització del pavello municipal d'esports:
Dia
laborable/hora

Dia festiu/hora

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones
empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament

20,00 €

25,00 €

Suplement llum:
1,00€

Suplement llum:
1,00€

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones no
empadronades, clubs, entitats esportives, i altres entitats
no locals en general

25,00 €

30,00 €

Suplement llum:
1,00€

Suplement llum:
1,00€

Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones
empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres
entitats locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament

30,00 €

35,00 €

Suplement llum:
2,00€

Suplement llum:
2,00€

35,00 €

40,00 €

Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones no
Suplement llum:
empadronades, clubs, entitats esportives i altres entitats no 2,00€
locals en general
Lloguer de
material : 2€

Suplement llum:
2,00€
Lloguer de
material: 2€

Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives
100€ (1/2 dia) locals i grups estables registrats a l'Ajuntament*
100€ (1/2 dia) (bonificació: Els clubs o entitats esportives de Sant Pere
150€ (dia sencer) 150€ (dia sencer)
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent
al 100% del preu del lloguer per raó d'interès públic)

Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives no
locals*

160€ (1/2 dia) 160€ (1/2 dia) 300€ (dia sencer) 300€ (dia sencer)

Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats
locals (esportives o no) i grups estables registrats a
l'Ajuntament*

150€ (1/2 dia) 150€ (1/2 dia) 280€ (dia sencer) 280€ (dia sencer)

(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del preu
del lloguer per raó d'interès públic)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats no 315€ (1/2 dia) 315€ (1/2 dia) locals*
600€ (dia sencer) 600€ (dia sencer)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats
locals (esportives o no) i grups estables registrats a
l'Ajuntament*

250€ (1/2 dia) 250€ (1/2 dia) 500€ (dia sencer) 500€ (dia sencer)

(bonificació: Els clubs, entitats esportives o altres entitats locals de Sant Pere
Pescador es podran beneficiar d'una reducció corresponent al 100% del
lloguer per raó d'interès públic)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats no
locals (esportives o no)+

500€ (1/2 dia) 1000€ (dia
sencer)

500€ (1/2 dia) 1000€ (dia sencer)

Abonament pavelló poliesportiu. Persones
empadronades/trimestre

60,00 €

60,00 €

Abonament pavelló poliesportiu. Persones no
empadronades/trimestre

70,00 €

70,00 €

Ús pavelló. Persones empadronades/hora

5,00 €

5,00 €

Ús pavelló. Persones no empadronades/hora

6,00 €

6,00 €

Per la utilització del pavelló municipal a iniciativa de clubs o
600 € anuals
d'entitats esportives locals de Sant Pere Pescador
(Els clubs o entitats esportives de Sant Pere Pescador es
beneficien d'una reducció corresponent al 100% de la quota
per raó d'interès públic)
*El preu de lloguer és per la pista complerta (utilització 1/1)

c) Lloguer del Centre Cívic Polivalent, Casal :
1-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones empadronades, per
cada hora o fracció:20,78 EUROS.
2- Per la realització d’activitats a iniciativa de persones no empadronades,
per cada hora o fracció: 30,00 EUROS.
-Si l’activitat és diària:
Activitat setmanal una hora diària de dilluns a divendres :

Empadronats: 123,13 EUROS/setmana
No empadronats: 153,92EUROS/setmana
Activitat mensual d'una hora diària de dilluns a divendres:
Empadronats: 369,40EUROS/mes
No empadronats: 461,75EUROS/mes.
d) Lloguer del camió elevador amb conductor 41,00 €/HORA.
e) Lloguer de taules i cadires propietat de l'Ajuntament 1,03€/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.”
p) 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 seria 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:0,58 EUROS per metre lineal i dia.
b.- Voreres no pavimentades: 0,40EUROS per metre lineal i dia.
c.- Calçades dels carrers pavimentats: 0,83 EUROS per metre lineal i dia.
d.- Calçades dels carrers no pavimentats: 0,49 EUROS per metre lineal i
dia.
L’import dels drets a percebre per cada obertura de rasa serà ,com a mínim,
de 8,31 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:

256,27EUROS.

* D’1 a 2 metres de llarg i/o ample de rasa:

513,05 EUROS

* De 2 a 4 metres de llarg i/o ample de rasa:

767,79 EUROS

* De més de 4 metres de llarg i/o ample de rasa 1026,11 EUROS”
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) …...........................................… 4104,42 €
2.- Lloguer d’embarcacions de tot tipus (patins, gòndoles...) amb ocupació
màxima de 40 m2, durant la temporada estiuenca........................... 2680,70 €
3.- Ocupació per al lloguer d’hamaques, tendals, parasols, etc., fins a 40
metres quadrats, durant la temporada estiuenca ........................... 2680,70 €
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 8,00 EUROS/any.
-Per cada Bungalowi/o mobilhome: 15,91 Euros/any.
-Per cada apartament situat a l'interior d'un càmping: 15,91 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: 120,89 EUROS/any.
-De 150 m2 a 300 m2: 153,61 EUROS/any.
-De més de 300 m2: 184,29 EUROS/any.
Establiments comercials i industrials:
Fins a 75 m2: 23,22 EUROS/any.
De 75 m2 a 150 m2: 25,14 EUROS/any.
-De més de 150 m2: 27,93 EUROS/any.
Hotels, Hostals, i apartaments: 2,78 EUROS/habitació/any
Residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars, per habitació:
2,78 EUROS/any .Amb un mínim de 15,40 € .
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: 153,92 EUROS/any.
Establiments bancaris: 256,53 EUROS/any.
Immobiliàries i agències de viatge: 122,88 EUROS/any
Discoteques i Sales de Festes: 204,81 EUROS/any.
Supermercats I Hipermercats:

- Fins a 100m2: 156,68 EUROS/any.
- Més de 100 m2: 204,81 EUROS/any.
-Lloguer de pisos en temporada alta (juny, juliol, agost i setembre): 10,26
EUROS/any
Comerços en general:
- Fins a 50 m2:65,47 EUROS/any.
-De 51 a 100 m2: 87,01EUROS/any
-De 101 a 200m2:102,41 EUROS/any.
-De més de 200m2: 122,88 EUROS/any
Parades i llocs de venda de fruita o qualsevol altra mercaderia de temporada:
59,41 EUROS.
Apartaments i vivendes de 2 na. Residència: 4,92 EUROS
Xalets de 2ona residència: 10,26 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: 0,38 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 i retirada de vehicles
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: 60,00 EUROS.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels
treballs de retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter
d’execució subsidiària.

b) En cas de retirar el vehicle abans de què s’hagi iniciat el trasllat: 30,00
EUROS.
Es considerarà així quan tingui les dues rodes anteriors suspeses per l’aparell
de tracció de la grua municipal.
En tot cas, la quantia resultant no podrà ésser inferior al cost efectiu dels
treballs de retirada del vehicle portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter
d’execució subsidiària.
c)Per la retirada de vehicles abandonats a la via pública es repercutirà
a l'interessat l'import total de la taxa que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà
hagi cobrat a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.”
u) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25.- Ordenança reguladora de la taxa
corresponent al servei de ludoteca, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats
per l’Ajuntament
El nou redactat d’aquesta ordenança és el següent:
“Article 1 CONCEPTE
De conformitat amb el que disposen els articles 20 a 27 i 57 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, aquest Ajuntament estableix una taxa pel
servei de la Ludoteca, casal d'estiu, cursos i serveis organitzats per
l'Ajuntament.
Article 2 FET IMPOSABLE
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització o aprofitament dels serveis
de guarda i custòdia dels infants que assisteixen a la ludoteca i al casal
d'estiu; la utilització o aprofitament dels cursos organitzats per l'Ajuntament; i
l'ús de la zona de kitesurf a la platja de Sant Pere Pescador
Article 3 OBLIGATS AL PAGAMENT
Estan obligats al pagament de la taxa els pares, tutors o persones
responsables dels infants que es beneficien del servei de la ludoteca i el
casal d'estiu d’aquest municipi; així com els assistents als cursos organitzats
per l'Ajuntament , i els usuaris de la zona de kitesurf de la platja de Sant Pere
Pescador.
Article 4 QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis o
activitats.
1- Servei de Ludoteca
Euros/mes
Tot dia empadronats
1/2 dia empadronats
Tot dia no empadronats
1/2 dia no empadronats

205,70 €
130,70 €
229,26 €
155,32 €

2- Servei de Casal d'Estiu:
PREUS (inclou
assegurança)
una quinzena mati o tarda

GENERALS EMPADRONATS
75

57,3

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

110,4

94

146

109,2

214,5

178

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

3- Cursos organitzats per l'Ajuntament: Preus per la totalitat curs:
PREUS 2010-11:
- Ioga: 140 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Tai Xi: 150 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Manteniment i Tonificació: 150 € (preu anual -d’octubre a maig- 2
dies per setmana) – 100 €
(preu anual d’octubre a maig- 1 dia per
setmana)
- Spinning: 180 € (preu anual -d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
- Gimnàstica per a la gent gran: 20 € empadronats – 40 € no
empadronats (preu per a cada període -hi ha dos períodes: primavera i
tardor-)
- Art Floral: 30 €
- Taller de Respiració: 25 €
- Funcky: 200 € (preu anual -d’octubre a maig- 2 dies per setmana) –
150 € (preu anual d’octubre a maig- 1 dia per setmana)
Els preus 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: 82,00 €
2- Forfait temporada amb assegurança pròpia de l'usuari: 72,00 €
3- Fortfait temporada tot acreditant que s'està en possessió de la
llicència de lleure de la
Federació Catalana de Vela 56,20 €
4- Forfait mensual amb assegurança: 41,00 €
5-Forfaits de temporada amb assegurnaça per persones
empadronades a Sant Pere Pescador abans del 1 de juny de 2010: 51,50 €
6- Forfait mensual amb assegurança pròpia de l'usuari: 36,20 €
7- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança: 21,00 €
8- Forfait 1 setmana (de 2 a 7 dies) amb assegurança pròpia: 10,70 €
9- Forfait 1 dia amb assegurança: 10,70 €
10- Forfait 1 dia amb assegurança pròpia: 5,60 €
11-Forfait cap de setmana (div-diss-diu) inclosa assegurança: 15,80 €
12--Forfait de cap de setmana (div-diss-diu) no inclosa assegurança
7,60 €
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 dels Srs. Jordi
Martí, Agustí Badosa, Dolors Ferrer, Joan Vilà, Marc Roig, Albert Font i Pere
Girbent. La Sra. Marisa Roig s’absté perquè estima que aquest tema s’hauria
d’haver tractat prèviament a la Comissió Informativa. El Sr. Vila fa constar
que, malgrat el seu vot afirmatiu, està a favor d’un increment superior de la
taxa d’escombraries d’un 10%, sempre que això repercuteixi en un increment
de les prestacions del servei.

Extrem cinquè.- Aprovació inicial de l’expedient de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari núm. 3 del pressupost municipal de 2010
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que existeix la urgent necessitat de portar a terme vàries despeses per
a les quals la corresponent partida del pressupost municipal de despeses de
2010 és insuficient, essent necessari ampliar-ne el crèdit;

Atès que la relació de partides insuficients ha estat preparada per part de la
intervenció municipal, tot especificant les quantitats a suplementar i la
procedència del seu finançament; i
Atès el que disposa l’article 177 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals;
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit núm. 3/2010,
d'acord amb les especificacions que es relacionen a continuació:
Suplements de crèdit:
A) Import: Increment de 44.369,78 € (Quaranta-quatre mil tres-cents
seixanta-nou euros amb setanta-vuit cèntims)
Partida: 15-210 Manteniment de vies públiques
Finançament: Subvencions de la Diputació de Girona per un import total
de 28.812 €, més 15.557,78 € provinents del romanent de tresoreria de
la liquidació de l’exercici econòmic de 2009.
B) Import: Increment de 17.000 € (Disset mil euros)
Partida: 17-21004 Manteniment de camins
Finançament: Subvenció del Departament de Medi Ambient (ús d’àrids
reciclats) de la Generalitat de Catalunya per un import total de 10.370 €,
més 6.630 € provinents del romanent de tresoreria de la liquidació de
l’exercici econòmic de 2009.
C) Import: Increment de 86.207,87 € (Vuitanta-sis mil dos-cents set
euros amb vuitanta-set cèntims)
Partida: 16-61901 Clavegueram Carrer Escoles
Finançament: Augment de la subvenció extraordinària de la Diputació de
Girona en la quantitat de 82.500 € respecte a la inicialment prevista al
pressupost, més 3.707,87 € provinents del romanent de tresoreria de la
liquidació de l’exercici econòmic de 2009.
Segon.- Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini vint dies als
efectes que pugui ésser examinat i presentades les reclamacions que
s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que, en el supòsit que no es presenti cap reclamació,
l’aprovació del present acord quedi elevada a definitiva.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat
dels assistents.

Extrem sisè.- Proposta per a la modificació del dia de celebració de les
sessions ordinàries del Ple municipal i de les Comissions Informatives
Tenint en compte que, a causa d’incompatibilitats horàries per part d’algun
membre de la Corporació, s’ha vist la conveniència de traslladar als dimarts el
dia de celebració de les sessions plenàries ordinàries i de les comissions
informatives, i
Atès el que disposa l’article 46 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de
Règim Local, redactat d’acord amb la modificació introduïda per la Llei
11/1999, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador, fixades amb una periodicitat mensual, es celebrin el darrer dimarts
de cada mes, a les 21 hores.

Segon.- Que la Comissió Informativa es reuneixi, amb caràcter ordinari, cada
amb una antelació de dues setmanes respecte a la celebració dels plens
ordinaris, d’acord amb l’horari i lloc de celebració establert a l’acord plenari de
data 2 de setembre de 2009.

Extrem setè.- Informació relativa als Decrets de l'Alcaldia dictats des de
la darrera sessió plenària ordinària
S’informa als assistents del contingut dels Decrets de l’Alcaldia dictats des de
la sessió plenària ordinària del dia 25 d’agost de 2010.
Extrem vuitè.- Precs, preguntes i aclariments relatius als assumptes
tractats a les Juntes de Govern Local celebrades des de la data del 25
d’agost de 2010
D’acord amb la lletra e) afegida per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, a l’article 46
de la Llei de Bases de Règim Local, s’inclou al present Ple una part dedicada
al control de les Juntes de Govern Local celebrades des de la data de 25
d’agost de 2010, amb la finalitat de garantir la participació de tots els grups
municipals en la formulació de precs, preguntes i mocions.
Extrem novè.- Assumptes urgents
.- Manifest de condemna per l’assassinat d’una dona el proppassat diumenge
al municipi:
Amb caràcter previ, la totalitat dels presents es pronuncien favorablement en
relació a la conveniència d’incloure aquest punt a l’ordre del dia de la present
sessió.
A continuació, es sotmet a la consideració dels assistents l’aprovació del
manifest que es transcriu a continuació:
“Diumenge passat va ser trobat el cos esquarterat d’una dona de 38 anys de
nacionalitat belga al municipi. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, en nom i
representació del poble i reunit en Ple ordinari, manifesta la seva condemna i
repulsa per l’assassinat.
L’Ajuntament de Sant Pere Pescador i l’alcalde al capdavant, expressem el
nostre més sentit condol a la família de la víctima, els donem tot el nostre
suport i de manera especial posem èmfasi en condemnar enèrgicament
qualsevol acte de violència.
També volem agrair la feina al cos dels Mossos d’Esquadra i a les instàncies
judicials per la prudència mantinguda en tot moment”.
Sotmesa la proposta a aprovació dels assistents, aquesta obté el vot
favorable de tots ells.

Extrem desè.- Precs i preguntes
.- La regidora Sra. Marisa Roig pregunta quines són les obres que està
portant a terme la brigada municipal a l’aparcament del Molí. L’Alcalde
informa als regidors que es tracta de la construcció d’un mur a la banda sud-

oest de l’aparcament, al llindar amb la propietat de XXXXXXX. Explica la
tipologia i les alçades d’aquesta tanca, la qual ha estat motivada pel fet que
l’alçada del paviment de l’aparcament és superior a la rasant del pati de la
finca de XXXXXXXXXXX.
.- El regidor Sr. Joan Vilà efectua una proposta per canviar la senyal de
trànsit ubicada a l’accés al Carrer Hospital des de la placeta on hi ha el
consultori mèdic. En concret, proposa que, en lloc de la senyal de “carrer que
s’estreny”, s’hi col·loqui una de “circulació prohibida / excepte veïns”. Explica
que, molt sovint, hi ha problemes amb vehicles grans o caravanes que
accedeixen a aquest carrer i, una vegada a dins, no poden avançar i han de
fer marxa enrera. L’Alcalde li respon que s’estudiarà la proposta.
.- El regidor Sr. Joan Vilà pregunta en quin moment s’executaran les obres de
col·locació de les esquenes d’ase a l’Avinguda d’Empúries (Bon Relax).
L’Alcalde li respon que aquests treballs seran portats a terme per part de la
Brigada municipal després que aquesta hagi executat les obres de la rotonda
del Carrer Provença (Urbanització La Capella). El Sr. Vilà recorda que s’havia
anunciat que s’iniciarien una vegada finalitzada la temporada de collita de la
poma.
.- El regidor Sr. Joan Vilà vol fer constar la seva protesta per la proliferació de
gossos que circulen sense els seus propietaris per molts indrets del casc
urbà. Diu que, en alguns casos, s’han produït situacions de perill per l’actitud
agressiva d’algun d’aquests animals. Sol·licita que, des de l’Ajuntament,
s’adopti alguna mesura.
.- El regidor Sr. Albert Font proposa que, per a l’obtenció d’ingressos que
ajudin al sufragament dels costos del nou pavelló poliesportiu, es pensi en la
possibilitat de col·locar a la pista pannells publicitaris d’empreses i comerços
col·laboradors.
.- El regidor Sr. Albert Font proposa que, tard o d’hora, s’abordi el tema de la
construcció d’una deixalleria municipal. Diu que desconeix si està funcionant
adequadament el sistema de recollida de trastam que s’ha establert amb
l’empresa concessionària de la recollida de residus però que, en tot cas,
resulta insuficient.
L’Alcalde li respon que l’equip de govern és conscient d’aquesta problemàtica
i que, per tant, cal trobar una localització adequada per a la instal·lació d’una
minideixalleria.
.- El regidor Sr. Marc Roig sol·licita informació en relació al funcionament de
la brigada municipal de serveis. L’Alcalde l’informa que, recentment, s’ha
portat a terme la contractació temporal de dos peons per tal de reforçar el
servei. Posa en coneixement dels regidors que el peó Sr. Manel Rojas ha
estat traslladat com a “peó/mantenidor” al pavelló poliesportiu i a l’escola. A la
vegada, informa que s’ha convocat un procediment selectiu per a la provisió
interina de la plaça de cap de la brigada.

.- El regidor Sr. Joan Vilà pregunta per la situació del mercat municipal, tenint
en compte que li han arribat diverses informacions en relació a l’existència, a
inicis del proppassat estiu, d’un cert desordre en el seu funcionament.
L’Alcalde li respon que l’equip de govern era conscient de l’existència d’una
sèrie de problemes al mercat municipal, fruit en gran part d’una situació
heretada, i que, per aquest motiu, juntament amb l’Associació de marxants de
les comarques gironines, s’adoptaren mesures per restablir l’ordre i el bon
funcionament en aquest servei. Des de mitjans de juliol, la situació ja és un
altre. La regularització ha estat possible, en gran part, per la participació d’un
zelador de mercat amb molta experiència adquirida, el qual fou contactat pel
nostre Ajuntament a través de l’esmentada Associació.
.- El regidor Sr. Marc Roig pregunta per la estat de tramitació de la llicència
del Bar situat al Carrer Major núm. 8. El Secretari de la corporació informa als
regidors de la situació jurídica en la qual es troba el tràmit per a la concessió
d’aquesta llicència, a la llum de l’entrada en vigor de la nova Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 23,30 hores.
L'Alcalde president

El Secretari interventor

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

