Ajuntament de Sant Pere Pescador
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT

Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-154/2014
11/2014
Extraordinari
5 de novembre de 2014

A Sant Pere Pescador, el 5 de novembre de 2014, quan són les vint hores, en
primera convocatòria, es reuneixen a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, sota
la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde Jordi Martí i Deulofeu, l’Ajuntament en Ple a
l’objecte de celebrar la sessió EXTRAORDINÀRIA conforme a l’ordre del dia
notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Sr. Jordi Martí i Deulofeu
Sr. Agustí Badosa Figueras
Sr. Lluís Font Massot
Sr. Blai Bahí Larios

Alcalde-President
Primer Tinent d’Alcalde
Tercer Tinent d’Alcalde
Regidor

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Segona Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora

IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP
IpSP

Excusen la seva assistència: Cap
És absent:
Sra. Anna Isern Font
Sra. Marina Barceló Fàbrega
Sr. Adrià Gasau Saló
Sr. Adrià Bardera Àvila
Sra. Laura Carrera Terradas
Sra. Ginesta Miró Ezquerra

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat per la
Secretària accidental Sra. Elisabet Trias Font, l’existència de quòrum d’un terç
amb un mínim de tres membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada,
es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia:

ORDRE DEL DIA
Primer: Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per
a l’exercici econòmic de 2015.
Segon: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la via
pública de Sant Pere Pescador.
Tercer: Donar comptes de l’informe de morositat del tercer trimestre del 2014.
Quart: Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern de la
Llar d’Infants Municipal de Sant Pere Pescador “El Petit Llagut”.

Cinquè: Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Adrià Bardera Àvila de la
seva condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Sisè: Aprovació de la Moció per la qual se sol·licita la declaració de la Costa
Brava i dels seus camins de ronda Patrimoni de la Humanitat per part de la
UNESCO.
Primer: Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances
Fiscals per a l’exercici econòmic de 2015.
Amb caràcter previ, el Tinent d’Alcalde Sr. Agustí Badosa informa als assistents
sobre les modificacions que es proposen per a cadascuna de les ordenances
fiscals.
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.
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de gestió de serveis
econòmics, serveis urbanístics, organització i règim intern, adopta el següent
ACORD
Primer: DEROGAR l’actual Ordenança núm. 12, reguladora de la Taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministrament d’interés general.
Segon: APROVAR l’Ordenança núm. 12 reguladora de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
de serveis de subministrament d’interés general amb els seus annexos (model
TA-1 i model TA-10), en els termes següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM.12: Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
El nou redactat de la taxa serà 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 i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del
veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei
de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o xarxes que materialment ocupen el
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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 i altres mitjans de comunicació que es
prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessàries per a la prestació dels serveis
de subministraments d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els diferents títols
habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a Espanya, no haurà de satisfer la
taxa perquè el seu import queda englobat en la compensació de l’1,9% dels seus ingressos
bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la taxa regulada
en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses o entitats
que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
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 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 que són titulars
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments
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:

a)
b)

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.
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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:

a)

Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d’una infracció tributària.
La seva responsabilitat s’estén a la sanció.

b)

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.

c)

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. 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.
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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)
b)

c)
d)
e)

Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa que
corresponen a consums dels abonats efectuats en el Municipi.
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.
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.
Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors, o altres mitjans
emprats en la prestació del subministrament o servei.
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)
b)
c)
d)
e)

Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre.
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.
Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa
anàloga.
Els treballs realitzats per l’empresa per al seu l’immobilitzat.
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 6è. Període impositiu i meritament 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:
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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, incloent-hi 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 7è. Règim de declaració i d’ingrés.
1. 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 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 5.3 d’aquesta Ordenança, i els drets d’accés e interconnexió a la xarxa de
distribució referits en l’article 5.2 d’aquesta Ordenança.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de
l’esmentat article 5.3 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 5.2 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
TA-10), 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.
Article 8è. 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.
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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 9è. 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. – 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.
Disposició addicional primera. –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.

Annexos:
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Annex 1
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS D'INTERÉS GENERAL
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Declaració - document d'ingrés
Declaración - documento de ingreso

Model TA-1
Modelo TA-1

Exercici:

Ejercicio:

Període:

Municipio

Período:

En cas d'alta o baixa, indicar la data: //

En caso de alta o baja, indicar la fecha

Alta

Baixa / Baja

DADES DEL CONTRIBUENT / DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Denominació Social / Denominación Social
Espai reservat per l'etiqueta identificativa

NIF

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Domicili Fiscal / Domicilio Fiscal

AUTOLIQUIDACIÓ

/ AUTOLIQUIDACIÓN

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT
TIPO DE SUMINISTRO

FACTURACIÓ SUBMINISTRAMENTS segons art.6è
FACTURACIÓN SUMINISTRO según art. 6º

Drets d'accés e interconnexió a la xarxa de distribució
Derechos de acceso e interconexión a la red de distribución

Compensació B.I. negatives trimestres anteriors
Compensación B.I. negativas trimestres anteriores

BASE IMPOSABLE
BASE IMPONIBLE

QUOTA TRIBUTÀRIA (resultat de multiplicar la base
imposable per 1,5%)

CUOTA TRIBUTARIA (resultado de multiplicar la base imponible por
1,5%)

TERMINI, LLOC I FORMA DE PAGAMENT / PLAZO, LUGAR Y FORMA DE PAGO
El pagament d'aquest deute s'ha de fer efectiu mitjançant la presentació d'aquest document a qualsevol oficina de les següents entitats
bancàries, fins l’últim dia del mes següent a l’immediat hàbil posterior a cada trimestre natural. Transcorregut aquest termini sense
efectuar l’ingrés s’iniciarà la recaptació en període executiu de conformitat amb l’article 161 de la Llei 57/2003, de 17 de
desembre, General Tributària.
El pago de esta deuda se debe realizar en efectivo mediante presentación de este documento en cualquier oficina de las siguientes
entidades bancarias, hasta el último día del mes siguiente al inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Transcurrido este plazo
sin efectuar el ingreso se iniciará la recaudación en período ejecutivo de conformidad con el artículo 161 de la Ley 57/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

La Caixa

Núm. de validació / Núm. de validación

DATA DE PRESENTACIÓ

NIF de validació / NIF de validación

Fecha de presentación

CPR: 9052378

EXEMPLAR PER L'ENTITAT BANCARIA / EJEMPLAR PARA LA ENTIDAD BANCARIA

NIF:

Entitat emissora / Entidad emisora:

SUBJECTE PASSIU:

Mod.:

Justificant / Justificante:

Import / Importe:

CIF. Ent. emissora / CIF. Ent. emisora:

SUJETO PASIVO:

DOMICILI FISCAL:
DOMICILIO FISCAL:

POBLACIÓ:
POBLACIÓN:

905231700080430200089265

8

Annex 2
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS D’INTERÈS GENERAL
Resum Anual

Model TA-10

Exercici

Municipi

DADES DEL CONTRIBUENT
Denominació social

Espai reservat per l’etiqueta identificativa
NIF

Domicili Fiscal

RESUM DE LES DADES INCLOSES EN LA DECLARACIÓ

Tipus de subministrament
Nombre de percepcions relacionades en la declaració
Import de les percepcions relacionades

PERSONA I TELÈFON DE CONTACTE
Cognoms i nom de la persona amb qui relacionar-se

Telèfon

Data:

Espai reservat per a l’ajuntament / Ens
delegat

Firma del declarant o representant:

Firmat:
Càrrec:
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses
explotadores de serveis d’interès general
Model TA-10

NIF declarant

NIF perceptor

Exercici

Municipi

Relació de perceptors

Full núm.

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIF perceptor

Denominació social

Import total percepcions (“drets d'interconnexió”)

NIFperceptor
perceptor
NIF

Denominaciósocial
social
Denominació

Importtotal
totalpercepcions
percepcions(“drets
(“dretsd'interconnexió”)
d’interconnexió”)
Import
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Tercer: APROVAR provisionalment per a l’exercici de l’any 2015 i següents la
modificació de les Ordenances Fiscals que es relaciona a continuació:
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC MUNICIPALS:
Es modifiquen els articles 17.1 i 17.2, quedant redactats de la següent manera:
Article 17.1 En els termes regulats a les ordenances fiscals municipals, i mitjançant l’aplicació
dels respectius tipus impositius, es practicaran liquidacions tributàries quan, no havent-se
establert l’autoliquidació, per primera vegada hagin esdevingut els fets o actes que puguin
originar l’obligació de contribuir o s’hagin produït modificacions en els elements essencials del
tribut, en el cas de tributs de venciment periòdic, o quan l’Ajuntament tingui coneixement de
l’existència del fet imposable, en el cas de tributs de venciment no periòdic.
Article 17.2 L’aprovació de les liquidacions a que es refereix l’apartat anterior es competència
de l’Alcalde o òrgan en qui delegui.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
S’afegeix l’apartat 3 a l’article 4º del Capítol III: Subjectes passius, amb el següent redactat:
3- En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l’àmbit de l’aplicació de l’article 2
del RD 6/2012 de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense
recursos, amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat 3 de
l’Annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent
l’entitat que adquireix l’immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de
les obligacions tributàries satisfetes.

El nou redactat de l’article 12è. serà el següent:
Article 12è.
S’estableix una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana, en les transmissions de terrenys i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de
mort, a favor del cònjuge, els ascendents o descendents d’aquell, en primer grau, quan
l’objecte tributari sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu, sempre i quant l’adquisició es
mantingui durant cinc anys, i prèvia sol·licitud de la bonificació per part dels interessats.
A aquests efectes caldrà aportar un certificat d’empadronament del subjecte passiu on
s’acrediti que ha estat empadronat a l’habitatge objecte de l’impost en els darrers 3 anys.
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin alienats
dintre dels cinc anys següents a la data de la defunció del causant, l’import d'aquesta
bonificació s'haurà de pagar a l'Ajuntament.
Gaudiran d'una bonificació de fins el 99 per cent les quotes que s'acreditin en les transmissions
que es realitzin amb les operacions de fusió o escissió d'empreses a què es refereix la Llei
76/1980, de 26 de desembre, sempre que així ho acordi l'Ajuntament.
Si els béns la transmissió dels quals va donar lloc a la bonificació esmentada, fossin alienats
dintre dels cinc anys següents a la data de la fusió o escissió, l'import d'aquesta bonificació
s'haurà de pagar a l'Ajuntament, i això sense perjudici del pagament de l'impost que s'hagi de
pagar per l'esmentada alienació.
Aquesta obligació recaurà sobre la persona o entitat que va adquirir els béns a conseqüència
de l'operació de fusió o escissió.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: Reguladora de la taxa per la realització d’activitats jurídicoadministratives de competència local
12

S’afegeix a l’article 7, apartat A – 3 , Expedients administratius, una nova línia:
-

Expedient no especificat a la resta de tarifes : 23,28 €

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
67,08
b) Habitatge utilitzat per una sola persona
35,75
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
239,46
- De 75 m2 - 150 m2
258,79
- Més de 150 m2
284,41
d) Supermercats i Hipermercats:
- Fins a 250 m2
731,25
- De 250 m2 a 400 m2
919,04
- Més de 400 m
1.044,57
e) Establiments comercials:
- Fins a 75 m2
218,16
- De 75 m2 a 150 m2
229,49
- Més de 150 m2
237,52
f)Cambres frutícoles i/o comercials:
-Fins a 500 m2
534,08
- De 501 m2 a 999 m2
731,25
- D'igual o superior a 1000 m2
916,12
g) Establiments industrials i tallers:
- Fins a 75 m2
241,68
- De 75 m2 a 150 m2
248,58
- Més de 150 m2
258,83
h) Despatxos comercials i oficines
104,44
i)Hotels, hostals, apartaments i residències cases de pagès, cases de turisme rural i similars:
65,17 € més 11,22 € 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:
EUROS
- Fins a 150 m2
405,24
- De 150 m2 fins a 300 m2
457,46
- Més de 300 m2
510,88
k) Restaurants allunyats del nucli urbà:
- Fins 150 m2
731,25
- De 150 m2 fins a 300 m2
914,88
- Més de 300 m2
1.044,57
l)Instal·lacions provisionals i permanents:
- Per l’explotació de guinguetes amb venda de begudes i menjar a la platja
575,57€
- Per l’explotació d’activitats esportives, lúdiques i turístiques 104,44 €
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
522,30
n) Càmpings (per parcel·la)
59,73
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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) Solars i/o locals destinats a la guàrdia i custòdia de vehicles: 241,26€
p) Parades de mercat:
- Parades fixes
154,12 €
- Parades eventuals
17,10 €/dia
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 6, de tal manera que sera el següent:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents :
A) La quota a satisfer per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’obté de l’aplicació
de les tarifes següents:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,87 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 11,38 €
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
B) La quota a satisfer per la col·locació de mostres a la via pública s’obté de l’aplicació de les
següents tarifes:
Temporada alta, per m2 o fracció i temporada: 14,87 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 11,38 €
La definició de les temporades és la que s’especifica a continuació:
Temporada alta: Juny, juliol, agost i setembre
Temporada baixa: La resta de mesos de l’any.
C) Altres ocupacions comercials, instal·lades a la façana o ocupant les voreres o vies
públiques:
Caixers automàtics
510,69 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície igual o inferior a
0,25 m2
7,40 €
Mq expenedores de comestibles i/o joguines
infantils que ocupin una superfície superior a 0,25
m2
132,44 €
Màquines de begudes
132,44 €
parells expenedors
132,44 €
D) La quota a satisfer per col·locar veles, tendals, para-sols i marquesines, s’obté de l’aplicació
de les següents tarifes:
1-Temporada única (tot l’any, de gener a desembre) per a instal·lacions de caràcter fix, per m2
o fracció: 14,81 €.
2- Autoritzacions temporals (per un període determinat) per a instal·lacions no permanents, per
m2 o fracció: 17,07 € 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: 7,40 €
Temporada baixa per m2 o fracció i temporada: 3,98 €
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
F) L’espai autoritzat tindrà forma regular, preferentment rectangular, en funció de la
configuració física de la zona ocupable i inclourà els espais que es deixin entre elements. A les
ocupacions adossades a la façana, a més a més inclourà obligatòriament l’espai destinat a
accés o accessos al local.
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16: Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer i ambulants
i rodatges cinematogràfics
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa 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:
Tarifa primera. Atraccions i parades de fira
Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a atraccions i
parades de fira: 0,85 €/m2 o fracció/dia, amb un mínim de 11,02 €/dia.
Caldrà dipositar una fiança de 100,00 € per parada.
Tarifa segona. Rodatges cinematogràfics, fotogràfics i de publicitat
Quota corresponent a rodatges de publicitat comercial, per cada dia: 997,37 €
Quota corresponent a rodatges cinematogràfics, televisius i fotogràfics, de ficció o
documentals: 216,00 €
Quota corresponent a rodatges de promoció turística del municipi o de la zona: Exempts
Quan per l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi 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 tercera. Mercats artesans, fires de productes diversos amb caràcter esporàdic (no
permanents al llarg de l’any) : 5,00 €/dia. Caldrà dipositar una fiança de 100,00 € per parada.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18: Reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions i
vehicles municipals
El nou redactat de l’article corresponent a la tarifa serà el següent:
“Article 3. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
a) Lloguer del camp de futbol municipal:
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.
c) Utilització del pavelló municipal d'esports:

Pista transversal (utilització 1/2) per a persones

Dia
laborable/hora

Dia festiu/hora

20,00 €

30,00 €

empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres entitats Suplement
1,00€
locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament
Pista transversal (utilització 1/2) per a persones no

25,00 €

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

30,00 €

empadronades, clubs i entitats esportives locals, altres entitats Suplement
2,00€
locals, i grups estables registrats a l'Ajuntament
35,00 €
Pista longitudinal (utilització 1/1) per a persones no

Suplement
2,00€

empadronades, clubs, entitats esportives i altres entitats no locals
Lloguer
en general
material : 2€

llum: Suplement
1,00€

llum:

35,00 €
llum: Suplement
1,00€

llum:

35,00 €
llum: Suplement
2,00€

llum:

40,00 €
llum: Suplement
2,00€

llum:

de Lloguer de material:
2€

Exhibicions esportives per a clubs o entitats esportives locals i 103,00€ (1/2 dia) 103,00€
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(1/2

dia)

155,00€
sencer)

grups estables registrats a l'Ajuntament*

(dia 155,00€ (dia sencer)

(bonificació: Els clubs o entitats esportives de Sant Pere 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*

165,00€ (1/2 dia)
165,00€ (1/2 dia)
309,00€
(dia
309,00€ (dia sencer)
sencer)

155,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats locals
155,00€ (1/2 dia)
288,00
€
(dia
(esportives o no) i grups estables registrats a l'Ajuntament*
288,00€ (dia sencer)
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)

325,00€ (1/2 dia)
325,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius sense finalitat lucrativa per a entitats no locals* 618,00€
(dia
618,00€ (dia sencer)
sencer)
257,00€ (1/2 dia)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats locals
257,00€ (1/2 dia)
515,00€
(dia
(esportives o no) i grups estables registrats a l'Ajuntament*
515,00€ (dia sencer)
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)
515,00€ (1/2 dia) 515,00€ (1/2
Actes no esportius amb finalitat lucrativa per a entitats no locals
1030,00€
(dia 1030,00€
(esportives o no)+
sencer)
sencer)
Abonament
pavelló
empadronades/trimestre
Abonament
pavelló
empadronades/trimestre

poliesportiu.
poliesportiu.

Persones
Persones

no

45,00 €
52,50 €

Ús pavelló. Persones empadronades/hora

5,00 €

5,00 €

Ús pavelló. Persones no empadronades/hora

5,00 €

5,00 €

Per la utilització del pavelló municipal a iniciativa de clubs o
618,00 € 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)
Rètols publicitaris a les tanques perimetrals de la pista: Format 3m
250 €/anuals
x 1,3m. Adhesiu (vinil).
*El preu de lloguer és per la pista complerta (utilització 1/1)
c) Lloguer del Centre Cívic Polivalent i el Casal Cultural amb finalitats lucratives:
1-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones empadronades, per cada hora o fracció:
22,42 EUROS.
2-Per la realització d’activitats a iniciativa de persones no empadronades, per cada hora o
fracció: 32,49 EUROS.
-Si l’activitat és diària:
Activitat setmanal una hora diària de dilluns a divendres :
Empadronats: 132,97 EUROS/setmana
No empadronats: 166,23 EUROS/setmana
16

dia)
(dia

Activitat mensual d'una hora diària de dilluns a divendres:
Empadronats: 398,92 EUROS/mes
No empadronats: 498,69 EUROS/mes.
3-Les Entitats de Locals que vulguin fer ús del Cente Cívic o de Casal Cultural hauran de
sol·licitar-ho a l’Ajuntament, i constituir una fiança de 150 € que será retornada un cop la
Brigada Municpal de Serveis comprovi que no hi ha hagurt desperfectes i el local és net.
d) Lloguer del camió elevador amb conductor 44,04 €/hora.
e) Lloguer de taules i cadires propietat de l'Ajuntament, 2,03 €/diari per taula i 1€/diari per
cadira. Independentment de la finalitat del lloguer, previ recollida de les taules i/o cadires,
s'haurà de dipositar una fiança a les oficines municipals de 20,85 €
f) Lloguer d'amarradors a l'embarcador fluvial: Pel lloguer d'un amarrador a l'embarcador
municipal fluvial : 78,64 €
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.”
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- Taxa pel subministrament d’aigua
El redactat de l’article quedarà d’aquesta manera:
“Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Subministrament aigua
La tarifa de la present taxa ha estat fixada per acord de la Comissió de Preus de la Generalitat
de Catalunya per l’any 2012, i restarà vigent fins a l’entrada en vigor de la nova tarifa que
pugui aprovar l’esmentada Comissió per l’exercici 2014.
Quota fixa de servei:
Ús domèstic
Ús comercial
Ús industrial
Sant Pere Center

8,03 €/uc/mes
13,04 €/uc/mes
44,64 €/ab/mes
86,89 €/ab/mes

Tarifes de subministrament

Euros/m3

Ús domèstic
Fins a 27 m3/abonat/trimestre
De 27 a 54 m3/abonat/trimestre
Excés de 54 m3/abonat/trimestre

0,2616
0,4234
1,0821

Ús industrial
Fins a 40 m3/abonat/trimestre
De 41 a 54 m3/abonat/trimestre
Excés de 54 m3/abonat/trimestre

0,2616
0,4234
1,,0821

Sant Pere Center i altres
Fins a 800 m3/abonat /trimestre
De 801 a 1.400 m3/abonat/trimestre
Excés de 1.401 m3/abonat/ trimestre

0,2821
0,4234
1,0821

Excés de fuita

0,7093

Conservació comptadors

€/ab/mes

Ús domèstic
Ús comercial
Ús industrial

0,66
1,09
1,09
17

Sant Pere Center

1,09

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
(...)
2. La Tarifa aplicada d’aquesta taxa serà la repercusió del cost efectiu dels treballs de neteja
del solar portats a terme per l’Ajuntament amb caràcter d’execució subsidiària. 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.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26: Reguladora de la Taxa corresponent al servei de llar
d’infants, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament
El nou redactat d’aquesta ordenança és el següent:
“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.
2- Servei de Casal d'Estiu:
Generals
Preus € (assegurança inclosa)
una quinzena mati o tarda

81,87€

una quinzena tot el dia

120,00€

dues quinzenes consecutives mati o
tarda

157,65€

dues quinzenes consecutives tot el dia

231,90€

Empadronats
63,05€
101,70€
118,00€
192,20€

(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 :
Activitats de salut
Ioga:
170,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 50,00€ (abril)
225,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana).
Quotes trimestrals de 75,00€ (octubre), 75,00€ (gener) i 75,00€ (abril)
Tai Xi – Xi Kung:
170,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 50,00€ (abril)
225,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana).
Quotes trimestrals de 75,00€ (octubre), 75,00€ (gener) i 75,00€ (abril)
Pack gimnàtiques suaus:*
270,00 € (preu anual –d’octubre a juny- 4 dies/setmana= 6h/setmanals)
Quotes trimestrals de 90,00€ (octubre), 90,00€ (gener) i 90,00€ (abril)
*INCLOU la participació a les sessions de Ioga i Tai Txi – Xi Kung
Activitat Física per a la gent gran:
80,00 € (preu anual -d’octubre a juny- 1 dia/setmana).
Quotes trimestrals de 30,00€ (octubre), 30,00€ (gener) i 20,00€ (abril)
160,00€ (preu anual –d’octubre a juny- 2 dies/setmana).
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 40,00€ (abril)
Activitats de condicionament físic
Indoor Cycling:
180,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 1 dia/setmana)
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 60,00€ (abril)
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270,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 2 dies/setmana)
Quotes trimestrals de 90,00€ (octubre), 90,00€ (gener) i 90,00€ (abril)
Funky/Zumba:
135,00€ (preu anual –d’octubre a juny- 1 dia/setmana)
Quotes trimestrals de 45,00€ (octubre), 45,00€ (gener) i 45,00€ (abril)
180,00€ (preu anual –d’octubre a juny- 2 dies/setmana)
Quotes trimestrals de 60,00€ (octubre), 60,00€ (gener) i 60,00€ (abril)
Pack Fitness:
234,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 4 dies/setmana = 8h/setmanals)
Quotes trimestrals de 78,00€ (octubre), 78,00€ (gener) i 78,00€ (abril)
Pack Condicionament Físic:*
315,00€ (preu anual -d’octubre a juny - 4 dies/setmana = 18h/setmanals)
Quotes trimestrals de 105,00€ (octubre), 105,00€ (gener) i 105,00€ (abril)
*INCLOU la participació en totes les activitats d’hivern 2014-15: Ioga, Tai txi, AF gent gran,
Pack Fitness i Indoor Cycling i Funky/Zumba
Pack 10 sessions:
45,00€ (inclou la participació a 10 sessions de qualsevol de les activitats d’hivern 2014-15)
Preu entrada puntual: 5,00€
Abonaments sala de musculació:
180,00€ (preu anual -d’octubre a juny- a persones empadronades)
Quotes trimestrals de 45,00€ (octubre), 45,00€ (gener), 45,00€ (abril) i 45,00€ (juliol)
210,00€ (preu anual -d’octubre a juny- a persones no empadronades)
Quotes trimestrals de 52,50€ (octubre), 52,50€ (gener), 52,50€ (abril) i 52,50€ (juliol)
Abonament familiar:
Dte. Del 20% a partir del segon membre
*Fins a primer grau de consanguinitat
*Requereix mateix domicili i núm. compte

Quart: EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de les Ordenances Fiscals aprovades
durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà
definitivament aprovat.
Cinquè: L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals i aprovació de les
Ordenances fiscals per a l’exercici 2015 serà objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
Sisè: COMUNICAR el present acord al Tribunal Superior de Catalunya en seu
del recurs contenciós administratiu núm. 324/2014 interposat contra l'Ordenança
Fiscal numero 12 que en aquest acte es deroga adaptant les seves
disposicions als termes que disposa el “Auto del Tribunal de Justicia Europeu”
de 30 de gener de 2014.
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Setè: AUTORITZAR l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat.
Segon: Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de
la via pública de Sant Pere Pescador.
Antecedents de fet



Aprovació de l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere
Pescador sessió plenària de 29 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 220, de 14 de novembre de 2008.
L’Article núm. 12.b de l’Ordenança reguladora de la via pública de Sant
Pere Pescador diu:

“Article 12.- Obligacions del titular de la llicència:
...b) Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat a la via pública:
- Tot l’any fins a les 24 hores.
Els establiments gaudiran de 30 minuts de marge sobre l’horari màxim previst per tal de desallotjar, recollir
o apilonar (en cas de no disposar d’un espai interior adequat per fer-ho) el material de la via pública.
El temps per retirar els elements de la via pública, acabat el periode de temps autoritzat per la llicència,
serà de quinze dies. Si no es retira en aquest temps, ho farà l’Ajuntament amb càrrec al titular de
l’activitat. Totes les instal·lacions hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
...”



Proposta de nou redactat el nou redactat:

“Article 12.- Obligacions del titular de la llicència:
b) Respectar en tot moment el següent horari màxim d’activitat a la via pública:
- Amb caràcter general tot l’any fins a les 24:00 h o a les 2:0 h en funció del calendari d’ocupació de la via
pública que s’aprovi, no obstant s’ha de garantir, sempre, el descans veïnal de les 22:00 h a les 8:00h.
- La Junta de Govern Local aprovarà anualment un calendari d’ocupació de la via pública amb els
períodes i dies festius que es podrà ocupar fins a les 2:00 h. La resta de l’any l’ocupació serà fins a les
24:00 h.
El temps per retirar els elements de la via pública, acabat el període de temps autoritzat per la llicència,
serà de quinze dies. Si no es retira en aquest temps, ho farà l’Ajuntament amb càrrec al titular de
l’activitat. Totes les instal·lacions hauran de ser retirades de la via pública, restant prohibit l’ús del domini
públic com a zona d’emmagatzematge.
...”

Fonaments de Dret:
 Article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
 Article 50 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, d’Organització
i Funcionament de les Corporacions Locals.
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 Ordenança reguladora de la via pública de Sant Pere Pescador,
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 220, de 14 de
novembre de 2008.
Per tot això, L’Alcalde proposa al Ple del següent:
ACORD
Primer: APROVAR inicialment la modificació de l’ Ordenança reguladora de la
via pública de Sant Pere Pescador.
Segon: EXPOSAR al públic els articles modificats d’aquesta Ordenança
perquè en el termini de 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació del
present Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona, les persones
interessades puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les al·legacions i
suggeriments que estimin oportuns.
Tercer: DETERMINAR que si en el transcurs de l’esmentat termini d’exposició
pública no es presenta cap al·legació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial
s‘entengui elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un acord exprés en
aquest sentit.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat.
Tercer: Donar comptes de l’informe de morositat del tercer trimestre del
2014.
Antecedents
Informe de morositat del 3r trimestre del 2014 presentat telemàticament davant
el MEH el 30 d’octubre de 2014.
Informe del període mig de pagament del 3r trimestre del 2014 presentat
telemàticament davant el MEH el 30 d’octubre de 2014.
Fonaments de dret
. L’article 4.3 de la Llei 15/2010, de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials,
estableix:
“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el nombre i la quantia global
de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini.”

I, segons el punt 4 de l’ esmentat article:
“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.”
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Per altra banda cal tenir en compte que l’article 5.4 de l’esmentada llei estableix
que la Intervenció presentarà al Ple un informe trimestral que contindrà una
relació de factures o documents justificatius respecte als quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al registre de factures
i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de les
obligacions o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de la tramitació dels
mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en
la que tingui coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat
de la relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los
segons el seu estat de tramitació.
. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mig
de pagament com expressió del temps de pagament o retràs en el pagament
del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un
nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període de pagament
que haurà de calcular d’acord a una metodologia comú.
El període mig de pagament definit en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics,
com indicador diferent respecte del període legal de pagament establert pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Aquesta medició amb criteris estrictament econòmics
poden prendre valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les
pendents de pagament, si l’Administració paga abans de que hagin
transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o
certificacions d’obra o si al final del període per la remissió de la informació
encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament,
aquests trenta dies.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
ÚNIC.- DONAR COMPTE de l’informe trimestral sobre la morositat en les
operacions comercials del tercer trimestre de l’exercici 2014 que consta a
l’expedient i que forma part del present document, quina informació es
publicarà al web municipal i de l’informe del període mig de pagament del tercer
trimestre de l’exercici 2014
Quart: Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern
de la Llar d’infants Municipal de Sant Pere Pescador “El Petit Llagut”.
Antecedents de fet




Aprovació del Reglament de règim intern de la Llar d’infants Municipal “El
Petit Llagut”, en sessió plenària de 26 d’agost de 2011.
Publicació del Reglament de règim intern de la Llar d’infants Municipal al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 206 de 27 d’octubre de 2011.
L’Article núm. 11 del Reglament de règim intern de la Llar d’infants
Municipal “El Petit Llagut” diu:
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“Article 11. Horari.
Segons l’article 10 del Decret 282/2006:
10.1 Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups
estables d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de
serveis durant deu o més mesos l’any.
10.2 Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels serveis
educatius que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de permanència diària
dels infants al centre i recollir la concreció de les estratègies educatives i dels objectius que
es pretenen assolir.
L’horari de la Llar d’Infants Municipal de “El Petit Llagut” és de dilluns a divendres de les 9:00 h.
del matí a les 12:00 h. del migdia i de les 15:00 h. a les 18:00 h. de la tarda. El servei de
menjador serà de 12:00 h. a 15:00 h.
Es considera que tot el temps que l’infant està en el centre és de caire educatiu.
Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a la llar d’infants, es considera la
possibilitat de flexibilitzar l’horari en moments puntuals, d’acord amb les necessitats dels infants
i de les famílies. Es considera també la modificació de l’horari a l’inici de curs per poder dur a
terme el procés d’adaptació dels infants en la dinàmica d’interacció que es genera entre les
famílies, les educadores i els infants, quan aquests comencen a assistir a la llar d’infants.
El procés d’adaptació tindrà una durada d’una setmana i es flexibilitzarà segons el nivell
d’adaptació del nen o nena a la Llar d’infants.
Si el grup de nens i nenes és igual o superior a 10 infants, s’oferirà un servei d’acollida de
matins, de 8:00 h. a 9:00 h.
Si el grup de nenes i nens és igual o superior a 10 infants, s’oferirà un servei d’acollida de
tarda, de 18:00 h. a 19:00 h.
Els costos quedaran reflectits en el full informatiu que es lliura a les famílies, amb revisió anual.
Els infants no podran estar més de 9 hores al centre.”



A proposta de la Direcció de la Llar d’infants es proposa modificar aquest
article pel millor funcionament de la Llar, quedant el nou redactat:

“Article 11. Horari.
Segons l’article 10 del Decret 282/2006:
10.1 Els centres han d’oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables
d’infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant deu o
més mesos l’any.
10.2 Cada centre defineix i aprova per a cada curs acadèmic la programació dels serveis educatius
que ofereix, la qual ha de respectar els límits raonables de permanència diària dels infants al centre i
recollir la concreció de les estratègies educatives i dels objectius que es pretenen assolir.
L’horari de la Llar d’Infants Municipal de “El Petit Llagut” és de dilluns a divendres de les 8:30 h. del matí a
les 12:00 h. del migdia i de les 15:00 h. a les 17:30 h. de la tarda. El servei de menjador serà de 12:00 h.
a 15:00 h.
L’horari de dilluns a divendres de les 8:30 h. del matí a les 12:00 h. del migdia i de les 15:00 h. a les 17:30
h. de la tarda es considera horari educatiu.
Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida a la llar d’infants, es considera la possibilitat de
flexibilitzar l’horari en moments puntuals, d’acord amb les necessitats dels infants i de les famílies. Es
considera també la modificació de l’horari a l’inici de curs per poder dur a terme el procés d’adaptació dels
infants en la dinàmica d’interacció que es genera entre les famílies, les educadores i els infants, quan
aquests comencen a assistir a la llar d’infants.
El procés d’adaptació tindrà una durada d’una setmana i es flexibilitzarà segons el nivell d’adaptació del
nen o nena a la Llar d’infants.
La franja horària de dilluns a divendres de 8:30 h. a 9:00 h. del matí i de 17:00 h. a 17:30 h. de la tarda es
considera servei d’acollida.
En cas que es volgués reordenar l’horari del centre o del servei d’acollida, per conciliar millor la vida
familiar i laboral o per oferir un servei més ampliat, n’hi haurà prou amb una proposta de la Direcció del
centre amb la conformitat de l’Ajuntament, amb el ben entès que els infants no podran estar més de 9
hores al centre . En el supòsit que el cost d’aquest servei d’acollida es repercutís total o parcialment a les
famílies es regularà mitjançant l’Ordenança Fiscal Municipal corresponent.
Els infants no podran estar més de 9 hores al centre.”

Fonaments de Dret:
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 Article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
 Article 50 del Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, d’Organització
i Funcionament de les Corporacions Locals.
 Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 206 de 27 d’octubre de
2011.
Per tot això, L’Alcalde proposa al Ple del següent:
ACORD
Primer: APROVAR inicialment la modificació del Reglament de règim intern de
la Llar d’infants Municipal “El Petit Llagut”.
Segon: EXPOSAR al públic els articles modificats d’aquest Reglament perquè
en el termini de 30 dies, a partir de l’endemà de la publicació del present Edicte
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, les persones interessades puguin
examinar-lo i, si s’escau, presentar les al·legacions i suggeriments que estimin
oportuns.
Tercer: DETERMINAR que si en el transcurs de l’esmentat termini d’exposició
pública no es presenta cap al·legació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial
s‘entengui elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar un acord exprés en
aquest sentit.
Quart: NOTIFICAR el present acord a la Direcció de la Llar d’Infants “El Petit
Llagut”.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat.
Cinquè: Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Adrià Bardera Àvila
de la seva condició de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Antecedents
 En data 11 de juny de 2011, el Sr. Adrià Bardera Àvila va prendre
possessió del seu càrrec com a Regidor de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador.
 En data 31 de juliol de 2014, el Sr. Adrià Bardera Àvila va presentar la
seva renúncia com a Regidor d’aquesta Corporació (R.E. 2317/2014).
Fonaments de dret
 Els articles 182 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del
Règim Electoral General.
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 L’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals.
 L’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula
per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
 La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre
substitució de càrrecs representatius locals.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
Primer: PENDRE coneixement de la pèrdua de la condició de regidor de
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador del Sr. Adrià Bardera Àvila, a causa de la
seva renúncia del dia 31 de juliol de 2014.
Segon: TRASLLADAR el present acord a la Junta Electoral Central.
Sisè: Aprovació de la Moció per la qual se sol·licita la declaració de la
Costa Brava i dels seus camins de ronda Patrimoni de la Humanitat per
part de la UNESCO.
Antecedents
 Vista la instància presentada per Josep Granés Presas en nom de
l’Associació d’Amics de la UNESCO de Palafrugell amb data 1 d’octubre
de 2014 sol·licitant que l’Ajuntament de Sant Pere Pescador prengui en
consideració de presentar la candidatura del paisatge natural de la Costa
Brava i els camins de ronda per ser declarats Patrimoni Mundial de la
Humanitat.
 Atès el real interès i importància que tenen els camins de ronda per al
nostre patrimoni cultural i natural.
 Atès que els nostres camins de ronda pertanyen a un conjunt que va
més enllà dels nostres límits municipals.
Per tot això, L’Alcalde proposa al Ple del següent:
ACORD
Primer: Prendre en consideració la proposta de l’Associació d’Amics de la
UNESCO de Palafrugell sobre la presentació de la candidatura del paisatge
natural de la Costa Brava i els camins de ronda per ser declarats Patrimoni de
la Humanitat.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació d’Amics de la UNESCO de
Palafrugell.
Sense necessitat de votació, la proposta s’aprova per unanimitat.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les vint hores i trenta minuts del vespre, de tot el que, com a
Secretària accidental de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 5 de novembre de 2014.
L’alcalde-president,

Davant meu,
La Secretària-interventora,
accidental

Jordi Martí i Deulofeu

Elisabet Trias Font
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