ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA VINT-I-CINC D’OCTUBRE DE 2012.
A dos quarts de deu del vespre (21,30 h) del dia 25 d’octubre de 2012, al saló de
sessions de la casa consistorial de Sant Esteve de Palautordera es reuneixen els
membres d’aquest Consistori que s’esmenten a continuació per tal de portar a
terme la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament.
PRESIDENT:

l'alcalde, Salvador Cañellas Baró

REGIDORS:

Daniel Fenández Fuster,
Enric Amargant Presas,
Maria Àngels Garriga Puig,
Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach,
Arnau Comas Miñarro,
Carles López Cao, i
Esteve Rosell Masó.

SECRETARI

Josep Maria Campdepadrós Castaño

Excusen la seva assistència els regidors:
Sabé Vila..

Víctor Reixach Casacuberta i Josep

Oberta la sessió pel President, s’entra a conèixer els punts que figuren al següent:

ordre del dia
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Havent estat lliurada als regidors l’acta de la sessió del dia 27 de setembre de
2012, la qual en trobar-la conforme, es aprovada per la unanimitat dels assistents.

2.- ESTABLIR EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 COM A DATA DEL PLE
ORDINARI DE DESEMBRE.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
canviar el dia de portar a terme sessió ordinària del Ple en el mes de desembre.
Atès que tal i com es té establert tocaria realitzar sessió ordinària del Ple el darrer
dijous del mes de desembre de 2012, que és el dijous dia 27, en mig de les festes
nadalenques, pel que es proposa d’anticipar la sessió al dijous dia 20 de desembre
de 2012.
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Es proposa al Ple de canviar el dia de la sessió ordinària del Ple del mes de
desembre, fixant-lo en el dijous dia 20 de desembre de 2012.

3.-

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DE
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA NÚMERO 3 DE TAXI.
Es dona compte al Ple de la proposta de l’Alcaldia per a l’aprovació del Plec de
Clàusules regulador del concurs per a l’adjudicació de la llicència número 3 de taxi i
realitzar la corresponent convocatòria.
Atès que pels Serveis Territorials de Transports a Barcelona s’ha autoritzat la
creació d’una nova llicència pel servei de taxi en aquest municipi, que serà la
número 3, amb el benentès que el titular d’aquesta llicència haurà de tramitar
l’autorització de transport interurbà davant el Servei Territorial de Ports i Transports
de Barcelona.
Atès que s’ha incoat l’expedient corresponent per a procedir a la creació i a
l’adjudicació d’aquesta nova llicència, que ha de permetre una millora en la
prestació d’aquest servei de transport.
Atès que s’ha procedit a la redacció del plec de clàusules administratives per a les
quals s’han de regir les adjudicacions d’aquest servei.
Vist allò que disposa l’article 259 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Crear una nova llicència municipal de taxi pel servei urbà i interurbà amb
el número 3.
Segon.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives pel que s’haurà de regir la
licitació per a l’adjudicació de la llicència núm 3 de taxi, disposant la seva exposició
al públic per un termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l’edicte
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. Tenint aquest Plec de Clàusules
el següent redactat:
PRIMERA.- L’objecte de la present convocatòria és l’adjudicació pel procediment de
concurs de la llicència núm 3 de taxi per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers
en automòbils lleugers de lloguer amb conductor, amb comptador taxímetre i les
corresponents autoritzacions que habiliten per a la prestació de serveis públics interurbans.
SEGONA.A. Condicions generals:
• Ser persona física o jurídica, en forma de societat mercantil, societat laboral o
cooperativa de treball associat.
• Acreditar la titularitat del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament
financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
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•

Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses
–si és el cas- les relatives a les condicions del centre de treball, establerts per la
legislació vigent.
• Tenir el permís de conducció classe BTP expedit per la Prefectura de Trànsit.
• No patir cap malaltia infecto-contagiosa o impediment físic que impossibiliti o
dificulti el normal exercici de la professió.
• No tenir antecedents penals.
B. Condicions específiques:
 Compromís d’aportar un vehicle de la categoria de turisme, amb un nombre màxim
de places no superior a cinc, inclosa la del conductor, havent de figurar aquesta
capacitat en el permís de circulació i en el certificat de característiques. L’antiguitat
del vehicle no serà superior a 2 anys des de la data de matrícula inicial.
 Compromís de tenir –abans de l’inici efectiu de la prestació del servei de taxi- una
pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil pels danys que es puguin
ocasionar en el transcurs del servei, en els termes establerts en la normativa vigent.
 D’acord amb el que estableix l’article 8.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,
cap persona física o jurídica pot ser titular, actualment, de més d’una llicència de taxi
en aquest municipi.
 Els vehicles afectes a les llicències de taxi atorgades per aquest Ajuntament no
podran, en cap cas, estar subjectes a la prestació de transport de viatgers interurbà
mitjançant llicències de taxi d’altres ajuntaments.
TERCERA.La sol·licitud de llicència la formularà l’interessat acreditant les seves
condicions personals i professionals, la marca i model del vehicle a utilitzar o declaració
d’aportar-ho cas de ser adjudicatari, acompanyant els justificants que acreditin les
circumstàncies de la clàusula 5.
Es presentaran dirigides a l’alcalde en el registre de l’ajuntament en el termini que s’indiqui a
la convocatòria que com a mínim serà de 26 dies naturals següents al de la publicació de la
convocatòria en el BOP.
Les instàncies també es podran presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei
30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
QUARTA.Acabat el termini de presentació de sol·licituds, per part de la mesa de
contractació corresponents es procedirà a l’obertura de les ofertes presentades a en el dia hora
que s’assenyali a la convocatòria, podent-se concedir un termini de 3 dies amb la finalitat de
subsanar els defectes que es puguin apreciar.
La mesa de contractació estarà integrada per l’alcalde, el secretari-interventor i un regidor de
cada grup municipal.
La relació d’aspirants a la llicència es farà pública, en un termini màxim de 20 dies, en el
tauler d’anuncis i en el B.O.P. amb la finalitat de què els interessats i les associacions
d’empresaris i treballadors puguin al·legar el que estimin convenient.
CINQUENA.- Una vegada acabat el termini de publicació de l’anunci a que fa referència la
clàusula anterior, les sol·licituds presentades seran valorades per la mesa de contractació, que
podrà ser assistida tècnicament per personal qualificat, tenint en compte els següents criteris
de puntuació:
PUNTS
1. Dedicació prèvia a la professió de taxista en règim de treballador o
treballadora assalariat/ada o en règim de col·laboració en el municipi de
Sant Esteve de Palautordera, degudament acreditada (màxim) .....................

3

3

2. Dedicació prèvia a la professió de taxista en règim de treballador o
treballadora assalariat/ada o en règim de col·labora fora del municipi de
Sant Esteve de Palautordera, degudament acreditada (màxim) .......................

2

3. Veí del municipi, amb un any com a mínim d’empadronament .......................

1

4. Estar en situació d’atur, acreditada per l’Oficina de Treball de la Generalitat

2

5. Coneixement dels carrers del municipi i capital de la província, acreditat amb
qualsevol mitjà o proba practicada per la Mesa de contractació (màxim) .........

1

6. Altres mèrits a al·legar que seran valorats discrecionalment (màxim) .............

1

SISENA.1. Els aspirants hauran d’acompanyar a la sol·licitud els documents justificatius de les
condicions generals fixades en la clàusula segona.
2. L’adjudicatari de la llicència haurà de presentar la documentació exigida i no aportada
inicialment en el termini màxim de 20 dies naturals des de la notificació de l’adjudicació
de la llicència, entre la qual hi haurà d’haver-hi necessàriament:
- la que identifiqui el vehicle que s’afectarà al servei (permís de circulació i fitxa
tècnica d’inspecció del vehicle en què consti trobar-se vigent el reconeixement
periòdic legal),
- carnet de conduir,
- alta de l’IAE,
- pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers i als ocupants
- declaració d’obligar-se a prestar el servei en el termini de 1 mes des de que
obtingui l’autorització de transport interurbà del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
SETENA.- L’adjudicatari haurà de fer efectiu l’import de les publicacions que es portin a
terme en aquest procés de licitació de la llicència núm 3 de taxi.
VUITENA.- L’adjudicatari de la llicència núm 3 de taxi quedarà sotmès a les determinacions
de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i altre normativa que es dicti pel seu
desenvolupament així com al Reglament del Servei de Taxi que fou aprovat pel Ple de
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera a la sessió del dia 18 de setembre de 1998 així
com a les modificacions que s’aprovin.

Tercer.- Convocar concurs per a l’adjudicació de la llicència número 3 de taxi pel
servei de transport urbà. Publicant aquest l’anunci de la licitació en el BOP i en un
diari, tenint en compte que aquest procediment s’haurà de suspendre en el cas de
reclamacions contra el Plec de Clàusules.
Quart.- Constituir la Mesa de Contractació amb l’alcalde Salvador Cañellas Baró,el
secretari de la Corporació i els regidors:
- Enric Amargant Presas, pel grup municipal de CiU,
- Josep Sabé Vila, pel grup municipal de CUP,
- Esteve Rossell Masó, pel grup municipal Independents per Sant Esteve,
Cinquè.- Fixar el dimecres dia 28 de novembre de 2012:
 a les 14,00 hores com a límit per la presentació de sol·licituds, i
 a les 19,00 hores per la reunió de la Mesa de Contractació per portar a terme
la valoració de les sol·licituds presentades.
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4.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL C.U.P. DE DEMANAR
RESPONSABILITATS A ENAGAS I AL MINISTERI D’INDÚSTRIA PER LA
CONSTRUCCIÓ DEL GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES.
Proposició del grup municipal de la CUP al Ple municipal de Sant Esteve de
Palautordera de 2012 a favor de demanar responsabilitats a l’empresa ENAGAS i
al Ministeri d’Indústria per la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres, per les
raons següents:
• El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines,
depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a
l’empresa ENAGAS SA l’autorització per a la construcció del Gasoducte
Martorell-Figueres. Aquest gasoducte forma part del projecte MidCat que té com
a finalitat principal abastir de gas els països del centre d’Europa, a través de la
connexió amb la xarxa gasística francesa.
• La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una infraestructura de
transport i no de distribució, comporta per a la seva construcció l’ús de
maquinaria pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres
d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps
de conreu, boscos, carenes, rius i torrents.
• Aquest sistema constructiu, i el traçat escollit, genera una gran afectació a
múltiples espais naturals del Vallès, la major part dels quals mantenen elevats
valors ambientals, ecològics i socials i alguns d’ells formen part de la Xarxa
Natura-2000.
• Ja iniciades les obres de construcció del Gasoducte, el passat mes de gener de
2012 va transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció
del tram del gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que
donava continuïtat i sentit al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar la
xarxa francesa amb l’espanyola a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja
existent.
• El passat 13 de març, la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme donava resposta escrita a la petició feta sobre la situació del Gasoducte
Martorell-Figueres. En aquesta resposta oficial deixa palesa la no continuïtat del
gasoducte a partir d’Hostalric: En definitiva, en la actualidad solo se encuentra
en ejecución el tramo Sur del Gasoducto “Martorell-Figueres”, dado que, su
tramo Norte, como el gasoducto “Martorell-Frontera Francesa” se encuentran
supeditados a la decisión de acometer una nueva conexión internacional entre
España i Francia, circunstancia que finalmente no se ha producido.
•

També hem tingut coneixement que el 16 de juliol de 2010 l’European
Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) –un grup consultiu
independent de la Comissió Europea en les àrees d’electricitat i gas, format pels
màxims representats dels organismes reguladors competents dels estats
membres- junt amb la Comisión Nacional de Energia (CNE) i la Comission de
Regulation de l’Énergie (CR), van fer pública la decisió, dins del procediment
Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de la connexió Irún5

Biriatu en el sentit España-França i al mateix temps no validar el
desenvolupament del projecte MidCat (“La capacidad solicitada por los
comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del
proyecto MidCat”).
• Es constata, doncs, que la Direcció General de Política Energètica i Mines, del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va autoritzar a l’empresa ENAGAS SA la
construcció del Gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del projecte
MidCat, sense l’existència dels necessaris acords dels organismes
internacionals que donessin la garantia d’interconnexió amb França, i un cop
l’estat francès ja havia desestimat el projecte.
• El Gasoducte Martorell-Figueres no servirà doncs per a la principal finalitat per a
la qual s’està construint: abastir de gas els països del centre d’Europa, a través
de la connexió amb la xarxa gasísta francesa.
• En conseqüència, el tram Martorell-Figueres està mancat de tota justificació i
encara menys justificació té l’enorme afectació que està ocasionant als diferents
espais naturals del Vallès pels quals travessa. La capacitat del gasoducte, els
requeriments tècnics i de seguretat i el sistema constructiu emprat estan
sobredimensionats i no es correspon als subministraments que ha de
possibilitar, en el cas que fos destinat a millorar l'abastiment a les comarques
barcelonines i gironines.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar
explicacions públiques del perquè va autoritzar la construcció del Gasoducte
Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb
França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte ambiental,
si el seu destí acaba sent en un futur únicament el possible subministrament de gas
a les comarques gironines i barcelonines.
Segon.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè en el
termini màxim d'un mes constitueixi una comissió mixta de seguiment integrada per
la representació del Ministeri d’Indústria, Enagas, Generalitat de Catalunya,
ajuntaments afectats, i dos representants d'entitats conservacionistes del Vallès
Oriental i Occidental, com l’ADENC i la Coordinadora per a la Salvaguarda del
Montseny, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i vegetal del territori
afectat.
Tercer.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost
d'aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els usuaris
d'aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables personals de l'aprovació
d'un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per la seva
construcció.
Quart.- Traslladar aquest acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a
Enagas, i informar-ne al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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5.- PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL C.U.P. DE RECOLZAMENT A LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN
PAGAMENT, PARALITZACIÓ DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL.
Moció que presenta el grup municipal de la CUP, de recolzament a la iniciativa
legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels
desnonaments i de lloguer social.
Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el
tercer trimestre de 2011 s’han produït a l’estat espanyol 151.369 processos de
desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució
hipotecària iniciats.
Aquesta legislació, que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació, no nomes és extremadament dura en
comparativa amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més
era desconeguda per les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris
molts cops amb informació insuficient i enganyosa.
Considerem inadmissible i injust que totes les conseqüències de la crisi recaiguin
sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari, i més en un Estat que recull
el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat constitucional.
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és
als serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les
persones i famílies afectades en busca d’ajut.
El regidor Arnau Comas demana de poder tenir a les oficines municipals fulls per
tal que pugui signar les persones que ho desitgin.
L’alcalde li manifesta que no hi ha cap problema.
Per la unanimitat dels assistents s’acorda:
Primer.- Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible
la discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) impulsada per l’Observatori DESC, CCOO, la FAVB, UGT,
la PAH i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb la finalitat de
regular la dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata
dels desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a
mesura de mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones
afectades per execucions hipotecàries.
Segon.- Col·laborar activament en el procés de recollida de signatures de les
persones i entitats al municipi.
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Tercer.- Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació
ordinàries de les que disposa el consistori, com ara la seva revista i el web i
facebooks municipals.
Quart.- Donar suport a les mobilitzacions, actuacions i reivindicacions que es
duguin a terme a la comarca a favor de la reforma de la llei hipotecària per tal que
permeti la dació en pagament.
Cinquè.Donar suport a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca al Baix
Montseny en la seva tasca.
Sisè.- Enviar copia escanejada del present acord a la Comissió promotora de la
Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer
social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica:
contacto@quenotehipotequenlavida.org

6.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
Assabentats els assistents de la proposta de l’alcaldia per a l’aprovació del Pla
Local de Joventut (2012 – 2016).
L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, a través de la Regidoria de Joventut
i amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Conselleria de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, impulsa l’elaboració del Pla local de Joventut del municipi
d’acord amb els criteris establerts al Pla Nacional de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
El Pla Local de Joventut és una eina que treballa els següents aspectes:
 Analitzar la realitat juvenil del municipi per a ordenar, orientar i planificar les
polítiques de joventut.
 Implicar a diferents agents i dinamitzar als joves, generant sinèrgies i
relacions per tal de mobilitzar la seva participació en la vida política del
municipi.
 Millorar la qualitat de vida del col·lectiu jove a través d’actuacions concretes.
 Socialitzar la necessitat de treballar en positiu en matèria de joventut
pensant en clau de futur.
 A partir dels aspectes que es plantegen definim uns criteris per a elaborar el
document:
 Recollir l’anàlisi de la realitat juvenil, les línies de treball i les actuacions a
desenvolupar.
 Vol ser un procés de construcció col·lectiu per part de diversos agents
 (responsables polítics, tècnics, joves i altres) on pren valor la dinamització i
la mobilització.
 Línies que han d’orientar el Pla:
- Lideratge i consens polític: necessitat de treballar la dimensió política
i el lideratge ferm del procés.
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-

-

Transversalitat del projecte: recull de la perspectiva tècnica i política
de les diferents àrees i incidència en elles des del Pla Local de
Joventut 2012-2016
Realisme: dimensionar de forma adequada el procés de diagnòstic i
el futur Pla a la realitat del municipi de Sant Esteve de Palautordera.
Participació activa: comptar amb la participació activa dels diferents
agents; polítics, tècnics, joves i altres agents socials del territori.
Concreció: definició clara dels objectius, les accions i els
responsables.
Coherència: amb el conjunt de l’organització municipal i amb altres
plans o projectes que es desenvolupin al municipi.
Interinstitucionalitat: aprofitar els recursos de les diferents
administracions per dur a terme polítiques realment integrals.

A l’hora de pensar aquest Pla apareix la voluntat de plantejar-lo com a una
oportunitat per al municipi de Sant Esteve de Palautordera. Una oportunitat en el
sentit de que pretén educar al màxim d’agents possibles (polítics, joves, tècnics,
entitats...) a través de la òptica juvenil i la participació.
El Pla Local és doncs un document que intenta comptar amb el màxim rigor i
coneixements tècnics i teòrics possibles, de manera que esdevingui una eina de
present però també de futur per a donar força i coherència, interna i externa, a
l’àrea de joventut com a peça fonamental del consistori.
En aquesta mateixa direcció, s’ha intentat que el Pla sigui una font de dinamització
en si mateixa, per una banda mobilitzant al màxim de joves possible en la diagnosi i
l’elaboració de propostes i per l’altra creant vies de comunicació entre el col·lectiu
jove i el consistori. Així doncs un dels objectius del Pla Local de Joventut és que els
diferents agents implicats esdevinguin subjectes actius en tot moment i sobretot
que els mateixos joves hi juguin un paper principal.
El regidor Carles López, manifesta que el seu grup es sent satisfet per haver portat
a terme i disposar de la planificació que es deriva d’aquest Pla Local de Joventut,
però tot i considerar positiva la implicació de l’Ajuntament en aquest assumpte
considera que caldrà concretar-se amb l’assignació pressupostària. D’altra banda
troba a faltar la implicació d’altres sectors a través de la creació del Consell Local
de la Joventut. Finalment vol expressar que aquest Pla s’ha fet amb pocs recursos,
com ho demostra el mostreig realitzat i que les activitats que es preveuen no es
corresponen amb les activitats que ells farien. Per tot plegat s’abstindran en la
votació malgrat trobar positiu la redacció del PlaEl regidor Esteve Rosell diu que s’hauria de tenir en compte tots els sectors.
L’alcalde intervé dient que ara es disposa de Pla, cal posar-lo en marxa encara que
sigui mica en mica, i –evidentment- comptant amb la representació de tots els
grups.
Posada a votació la proposta, es produeix el següent resultat:
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- SET vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández
Fuster, Enric Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou,
Joan Puig Gallach i Esteve Rosell Masó.
- DOS vot d’ABSTENCIÓ el dels regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López
Cao.
a la vista del resultat, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Joventut (2012 – 2016), entenent-se
que quedarà definitivament aprovat en el supòsit que no es formulin reclamacions
i/o al·legacions duran el període d’informació pública.
Segon.- Portar a terme informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.
Tercer.- Inserir a la pàgina web de l’ajuntament el text definitiu del Pla Local de
Joventut.

7.-

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ALGUNES TARIFES DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI DE 2013.
Assabentats els assistents de la proposta de l’Alcaldia sobre la conveniència de
modificar per l’exercici del 2013 algunes de les tarifes contemplades a les
ordenances fiscals per les raons i consideracions que es recullen en els atesos que
a continuació es transcriuen.
Atès que el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula de forma exhaustiva els
recursos dels municipis i, en cada cas determina la facultat de les Corporacions
Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes
tributàries, així com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances
fiscals que s’hi concreten.
Atès que aquest Ajuntament té el propòsit de modificar les tarifes de les
ordenances fiscals vigents, amb el propòsit
- de continuar actualitzant-les. corregir-ne alguns detalls o adequant-les a les
diferents situacions que en llur gestió es plantegen,
- d’igualar els ingressos amb els costos tenint en compte l’augment del 3% de
l’IVA que hi ha hagut recentment,
- d’incrementar -en general- l’Índex de Preus al Consum (IPC) que podria
situar-se a 31 desembre 2012 entorn del 3,00%,
- d’augmentar, en la mesura que sigui possible, els ingressos que es recapten,
sense que es dispari la pressió fiscal sobre els contribuents.
Atès que el Ple a la sessió realitzada el dia 7 de juny de 2012 va aprovar la
modificació dels tipus impositius per a l’Impost sobre Béns Immobles (urbans i
rústegs), als efectes de disminuir l’increment dels valors cadastrals que l’any 2013 i
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següents s’experimentarà per raó de l’aprovació enguany de la nova Ponència dels
valors cadastrals, establint-los en
 1,09% pels immobles de naturalesa urbana, i
 0,30% pels immobles de naturalesa rústega.
Vist l’estudi que sobre les tarifes dels diferents tributs va realitzar, l’any passat,
l’interventor d’aquest Ajuntament, en el que s’analitzava cadascun dels tributs pel
que fa als límits legals, rendiment dels darrers anys, així com també es feia un
comparatiu amb altres municipis de l’entorn. Estudi que segueix vigent i que es
considera vàlid per analitzar els diferents tributs municipals.
L’equip de govern municipal, prèvia proposta de la regidora d’hisenda, considera
convenient de modificar algunes de les tarifes dels diferents tributs municipals, en
la forma següent:
o l’impost sobre béns immobles d’urbana: 1,09%,
o l’impost sobre béns immobles de rústega: 0,30%,
o l’impost sobre vehicles: no es formula cap increment tota vegada que les
tarifes vigents son les màximes permeses indicades a l’article 95 del Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
o taxa pel servei de recollida d’escombreries, es proposa un augment del 6%,
resultant del 3,00% per l’augment de l’IVA més un 3,00% de l’IPC. També es
proposa introduir una tarifa nova per a habitatges en els que s’exerceixi en el
seu interior i aprofitant alguna habitació o dependència una activitat de
despatx o d’altres característiques sense tenir una altra entrada des de
l’exterior, aquesta tarifa seria igual que la dels comerços però portaria inclosa
la d’habitatge.
o taxa pel servei de cementiri municipal, es proposa un augment del 3,00% per
l’increment de l’IPC,
o preu públic per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, es proposa
un augment del 3,00% per l’increment de l’IPC,
o preu públic per a l’ocupació de la via pública amb parades i atraccions, es
proposa de distingir dues tarifes en funció de la superfície ocupada:
- fins a 200 m2, per cada m2 i dia ........
0,70
2
2
- més de 200 m , per cada m i dia .....
0,50
o preu públic per documents administratius, es proposa un augment del 6%,
resultant del 3,00% per l’augment de l’IVA més un 3,00% de l’IPC.
o preu públic per la utilització de locals municipals, es proposa:
 No modificar la tarifes del pavelló, camp de futbol, pis carrer Vallmanya i
sala annexa casal Gent Gran, sala d’actes, vestíbul teatre i pista escola
vella.
 Canviar les tarifes per utilització d’altres dependències, en la forma
següent:
 corral Can Molins:
- activitats interès general, per cada hora ......... 10,00
- activitat interès provat, per cada hora ............. 20,00
- exposicions, 1 dia (màxim 8 hores) ................ 60,00
11





- exposicions cap setmana ............................... 100,00
escenari pavelló:
- activitats interès general, per cada hora ......... 10,00
- activitat interès privat, per cada hora ............. 20,00
teatre municipal, es proposa modificar les tarifes atenent l’ús de
tècnic i fraccions de mig dia o de dia sencer, havent-ho recollit en un
quadre detallat que es reprodueix a la proposta.

o no modificar els tributs que es diuen, per raó que l’any passat varen modificarse a l’alça o bé els tipus estan al màxim legal (l’impost sobre vehicles), i -en tot
cas- no es donen circumstàncies que aconsellin cap modificació, que són els
següents:
- impost sobre construccions,
- impost sobre vehicles,
- impost sobre increment de valor dels terrenys (plus vàlua),
- impost sobre activitats econòmiques,
- taxa llicències urbanístiques,
- taxa llicències mediambientals,
- preu públic sobre entrada de vehicles (guals),
- preu públic per ocupació via pública amb materials de construcció,
- preu públic de varies tarifes: tancament de carrers, cessió de cadires –
taules – mòduls escenari, muntar i desmuntar tarima, connexió col·lector
el Pla de Santa Margarida.
o preu públic pel subministrament d’aigua, es proposa mantenir les mateixes
tarifes, per raó de que cal concretar les modificacions de les inversions que
estaven previstes en el Pla Director d’Abastament com:
- la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua (ETAP) que no es farà
per haver fallat la subvenció que l’A.C.A. havia atorgat,
- la necessitat d’avançar el cobriment del reg que va des de la captació fins
a la partió,
- la conveniència de disposar d’un nou pou per garantir el subministrament
en èpoques de sequera.
La regidora Maria Àngels Garriga realitza una explicació de les modificacions
d’algunes tarifes dels tributs municipals, que en general s’apugen un 6,00% en tenir
en compte l’augment de l’IPC que a finals d’any pot situar-se en un 3,00% així com
l’increment del 3,00% de l’IVA que lògicament repercutiran en els costos de serveis
contractats i en els treballs que s’encarreguin i en els materials que ens
subministrin. Essent les excepcions més significatives a aquest augment:
- l’IBI que amb motiu de la revisió cadastral es baixa el tipus impositiu,
- l’impost sobre vehicles que no es puja degut a que les tarifes estan al límit
legal,
- la introducció d’una nova tarifa per la taxa d’escombreries que recull el fet de
que dins d’un habitatge també es doni una activitat professional,
- la modificació del preu públic per utilització del teatre ajustant-lo a l’ús real que
se’n faci,
- finalment explica que hi ha tarifes que no es toquen com, entre d’altres, l’IAE,
l’impost sobre construccions, els guals, etc, que l’any passat ja es varen
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modificar a partir d’un estudi del seu rendiment i comparant-les amb tarifes
d’altres ajuntaments.
L’alcalde afegeix que el preu de l’aigua, tal i com es diu a la proposta, no es realitza
cap proposta de modificació, ni està previst deixar-les com estant, en estar pendent
de concretar les inversions que cal portar a terme i veure com repercuteixen a les
tarifes, però que en tractar-se d’un preu públic podran modificar-se més endavant.
El regidor Arnau Comas manifesta que en el quadre de preus per utilització del
teatre hi ha algun error sobre el que han de pagar les entitats privades de dins del
municipi.
El regidor Elies Ramil li contesta que és cert i que es corregirà.
Continua el regidor Arnau Comas dient que no estant d’acord amb el fet que no es
pugi ni l’IAE ni l’impost de construccions, com tampoc estant d’acord en no realitzar
cap bonificació pel fet de portar certs residus a la Deixalleria, ni en el fet de cobrar
–encara que sigui un mínim- el servei d’atenció domiciliària ni de teleassistència.
L’alcalde li explica que l’impost de construccions ja porta en sí un increment doncs
la base liquidable coincideix amb el pressupost de l’obra i l’any vinent aquests
tindran ja puja de l’IPC i l’IVA, en quant a l’IAE s’ha considerat que amb l’augment
fet l’any passat s’ha posat al dia i l’únic contribuent que té el municipi està
malament econòmicament –com quasi totes les empreses- i no es considera adient
fer nous increments.
El regidor Esteve Rosell manifesta que la tarifa per compulses s’hauria de revisar
doncs surt igual fer 25 fotocòpies que 50, d’altra banda demana que les tarifes pel
preu de l’aigua es mantinguin per raó del fort increment que jan han tingut aquest
any.
Tots els regidors coincideixen amb modificar la proposta en el sentit de que la tarifa
sigui de 2,06 € per foli compulsat indistintament del número d’aquests, però amb un
màxim de 50 compulses.
Posada a votació la proposta, es produeix el següent resultat:
- SET vots SI els dels regidors: Salvador Cañellas Baró, Daniel Fernández
Fuster, Enric Amargant Presas, Maria Àngels Garriga Puig, Elies Ramil Pou i
Joan Puig Gallach.
- DOS vots NO el dels regidors: Arnau Comas Miñarro, Carles López Cao. i
- UN vot D’ABSTENCIÓ el del regidor Esteve Rosell Masó.
a la vista del resultat, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació d’algunes les tarifes de les
ordenances fiscals per l’exercici del 2013 i següents, les quals quedaran en la
forma següent:


Impost sobre béns immobles (ordenança fiscal núm. 1)
 tipus gravamen béns naturalesa urbana .....................................
 tipus gravamen béns naturalesa rústica .....................................

1,09%
0,30%
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Impost vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal núm. 2)
 Turismes:
- de menys de 8cv ...................................................................
- de més de 8 a 12 cv ...............................................................
- de més de 12 a 16 cv .............................................................
- de més de 16 cv a 19,99 cv ..................................................
- de més de 20 cv .....................................................................
 Autobusos:
- de menys de 21 places .........................................................
- de més de 21 a 50 places .....................................................
- de més de 50 places ..............................................................
 Camions:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ...................................................
- de més de 2999 a 9999 Kg .................................................
- de més de 9999 Kg ..............................................................
 Tractors:
- de menys de 16 cv ................................................................
- de més de 16 a 25 cv ............................................................
- de més de 25 cv ....................................................................
 Remolcs i semiremolcs:
- de menys de 1000 Kg ..........................................................
- de més de 1000 a 2999 Kg ..................................................
- de més de 2999 Kg ...............................................................
 Altres vehicles:
- ciclomotors ...........................................................................
- motocicletes fins a 125 cc ....................................................
- motocicletes de 125 a 250 cc ...............................................
- motocicletes de 250 fins a 500 cc .......................................
- motocicletes de 500 fins a 1000 cc .......................................
- motocicletes de més de 1000 cc ...........................................
Impost sobre construccions (ordenança fiscal núm. 3)
 tipus gravamen ...........................................................................
 recàrrec del 100% de l’impost de construccions, pel concepte de
legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència.

25,24
68,16
143,88
179,22
224,00
166,60
237,28
296,60
84,56
166,60
237,28
296,60
35,34
55,54
166,60
35,34
55,54
166,60
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16
3,10%

Impost sobre increment valor terrenys (ordenança fiscal núm. 4)
 percentatges sobre la base imposable:
- de 1 a 5 anys ........................................................................
- fins a 10 anys .......................................................................
- fins a 15 anys .......................................................................
- fins a 20 anys .......................................................................
 tipus gravamen ...........................................................................

3,00
2,50
2,50
2,20
25,00%

Impost sobre activitats econòmiques (ordenança fiscal núm. 10)
 coeficient de ponderació sobre la quota estatal:
- vies situades en el casc o nucli urbà .....................................

1,30

Carretera del Montseny (tot el tram),
carrer D’Amunt (tot el tram),
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carrer Àngel Guimerà (tot el tram),
carrer Major (del núm 10 al 80 i de l’1 al 55),
plaça Major (tot el tram),
carrer Mossèn Pedragosa (del núm 2 al 10 i de l’1 al 7),
carrer Carles Buigas (del núm 2 al 8 i de l’1 al 9),
carrer Joan Maragall (del núm 2 al 6 i de l’1 al 7),
carrer Joan Baixas (del núm 2 al 4 i de l’1 al 3),


- vies situades fora del casc o nucli urbà ...............................
Taxa recollida escombraries (ordenança fiscal núm. 8)
 habitatges particulars .................................................................
 botigues, comerços, despatxos i similars .................................
 habitatge + activitat en el mateix espai ....................................

1,75
192,89
264,03
264,03

habitatges en els que s’exerceixi en el seu interior i aprofitant
alguna habitació o dependència una activitat de despatx o
d’altres característiques sense tenir una altra entrada des de
l’exterior, aquesta tarifa serà igual que la dels comerços però
portaria inclosa la d’habitatge.




tallers i indústries amb menys de 10 treballadors .....................
bars, restaurants, supermercats, així com tallers i indústries amb més de 11 treballadors ...............................................

343,97
432,51



Taxa per llicències urbanístiques (ordenança fiscal número 11)
 expedició de llicència d’obra major ...........................................
221,72
 expedició de llicència d’obra menor ...........................................
118,96
 expedició de llicència de 1ª ocupació .........................................
75,00
 expedició de certificats d’aprofitament urbanístic .....................
75,00
 expedició d’informes o altres documents urbanístics ................
75,00
 recàrrec del 100% de la taxa de llicències urbanístiques, pel concepte de legalització d’obres realitzades sense autorització o llicència.



Taxa llicències mediambientals - obertura establiments (ordenança fiscal núm. 6)
 activitats subjectes al règim de comunicació,
quota mínima .............................................................................
300,00
 bars, supermercats, entitats bancàries i activitats subjectes
al règim de llicència ambiental, quota mínima ..........................
600,00
 indústries de més de 10 treballadors i activitats subjectes
al règim d’autorització ambiental, quota mínima .....................
1.000,00
 inspeccions, controls i/0 comprovacions, quota ........................
100,00
 canvi de nom o modificació/ampliació de l’activitat no substancials (sense canviar de règim) ................................................
125,00



Taxa per cementiri municipal (ordenança fiscal núm. 7)
 concessió de nínxols de nova construcció .................................
 concessió de nínxols vells o ja existents ....................................
 conservació, a l’any i per cada nínxol ........................................
 conservació de tomba o panteó, a l’any i unitat ........................
 expedició títols, transmissions i duplicats ..................................
 lloguer nínxols, inclosa la conservació, per any i unitat ............
 trasllat despulles, per cadascuna .................................................

1.142,45
685,35
11,00
68,74
18,31
110,00
64,37
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Preus públics (ordenança fiscal número 9)


ocupació via pública i terrenys públics:
- amb taules i cadires amb finalitat lucrativa per cada
dia i per m2 ..........................................................................
- amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, fins a 200 m2, per cada m2 i dia ................
- amb parades, barraques, casetes, espectacles, atraccions i similars, de més de 200 m2, per cada m2 i dia ..........
- amb materials i/o elements del ram de la construcció
(tanques, bastides, contenidors) per cada m2 i dia ..............
- d’altres tipus per cada mes o fracció, i m2 .........................

0,23
10,30

 tancament de carrers, en un o els dos sentits, inclòs el tancament parcial de la travessia urbana, per cada hora .................

12,86

 entrada vehicles:
- fins a 3 metres lineals .........................................................
- per cada metre addicional o fracció ....................................
- per cada placa de restricció aparcament .............................
 cessió de cadires:
- per cada cadira i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada cadira trencada ..............................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per cadira ...
 cessió de taules:
- per cada taula i per 48 hores ................................................
- per la reposició de cada taula trencada .................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-les i per taula ......
 cessió de mòduls/peces escenari:
- per cada mòdul i per 48 hores ................................................
- per cada dia de més que tardin en retornar-los i per mòdul ....
 muntar i desmuntar tarima i altres treballs efectuats per personal de la brigada d’obres i per compte aliena, realitzats:
- dins la jornada de treball, per cada hora de l’oficial .............
- dins la jornada de treball, per cada hora de l’operari ............
- fora de la jornada de treball, per cada hora de l’oficial ...........
fora de la jornada de treball, per cada hora de l’operari .........
 compulses, autentificacions i/o similars, fins a un màxim de 50
compulses, per cada foli .............................................................
 servei de reprografia, (fotocopies):
- per cadascuna .......................................................................
 utilització instal·lacions pavelló, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi ..................
- per entitats federades de fora del municipi .............................
- per persones o entitats no federades de fora municipi ............
 utilització instal·lacions del camp de futbol, per cada hora o fracció:
- per persones o entitats no federades del municipi .................
- per entitats federades de fora del municipi ........................

0,44
0,70
0,50

40,00
15,00
15,00
0,34
24,62
0,66
3,63
36,40
7,27
6,06
12,46

26,81
22,76
33,37
29,30
2,06
0,50
20,00
20,00
40,00
10,00
10,00
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- per persones o entitats no federades de fora del municipi .....

20,00

 utilització del local municipal “corral de Can Molins”:
- activitats d’interès general, per cada hora ...............................
- activitats d’interès privat, per cada hora ...............................
- exposicions d’1 dia (màxim 8 hores) ......................................
- exposicions caps de setmana ..................................................

10,00
20,00
60,00
100,00



utilització del teatre municipal:
Ús sense tècniques

Ús amb
tècniques
Mig dia (fins a
5 hores)

Mig dia
(fins a 5
hores)

Dia sencer (a
partir de 5
hores)

Dia sencer (a
partir de 5
hores)

Privats de
fora del
municipi

259.46

354.46

418.33

574.77

Entitats de
fora del
municipi 1
Privats del
municipi
Entitats del
municipi 2

129.19

169.69

209.11

287.94

129.19

169.69

209.11

287.94

0

0

0

0

Entitats sense ànim de lucre i legalment constituïdes. Cal presentar els estatuts
2 Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i censades al registre municipal
d’entitats

1

 utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitats de caràcter
o interès general (esportiu, cultural, social i similar), per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
7,50
- sala annexa casal gent gran ...................................................
10,00
- escenari pavelló ......................................................................
10,00
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
20,00


utilització d’altres locals municipals per la realització d’activitats
o amb afany de lucre, per cada hora:
- pis carrer Vallmanya .............................................................
- sala annexa casal gent gran ...................................................
- escenari pavelló ......................................................................
- sala d’actes o vestíbul teatre .....................................................
- pista escola vella ......................................................................

 connexió al col·lector del Pla de Santa Margarida:
- per cada habitatge o establiment comercial/industr ............
- per connexió de 2 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de 3 habitatges d’un mateix edifici, cadascun
- per connexió de més de 4 habitatges mateix edifici, cadascun
 servei d’atenció domiciliària:
- servei bàsic atenció domicili, per cada hora ..........................
- servei de teleassistència, cada mes ........................................
 serveis d’abastament d’aigua

d’interès privat
15,00
20,00
20,00
40,00
10,00

1.820,50
1.365,37
1.092,29
910,25
11,70
8,43
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- consums ús domèstic:

-

-

-

quota servei + inversió (trimestre) ..................................
bloc 1: < 30 m3 / trimestre ..................................................
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre .........................................
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre ........................................
bloc 4: > 90 m3 / trimestre .................................................
consum ús comercial/ industrial:
quota servei + inversió (trimestre) ...................................
bloc 1: < 30 m3 / trimestre .................................................
bloc 2: de 30 a 54 m3 / trimestre .........................................
bloc 3: de 54 a 90 m3 / trimestre .........................................
bloc 4: > 90 m3 / trimestre .................................................
cessió: .................................................................................
reconnexió: ..........................................................................
nova pòlissa:
dret de connexió .............................................................
comptador ............................................................................
feina i material .....................................................................
recàrrec per impagament: ...................................................

21,0058 €
3
0,5835 €/m
0,8169 €/m3
1,1670 €/m3
1,7505 €/m3
21,0058 €
3
0,5835 €/m
0,8169 €/m3
1,1670 €/m3
1,1670 €/m3
32,64 €
60,47 €
408.46 €
255,34 €
102,18 €
20% del deute

SEGON.- Realitzar informació pública pel període de trenta dies, amb publicació
d'edictes al B. O. P. de Barcelona i tauler d’anuncis, per tal que, dins el període
indicat, puguin formular-se reclamacions o suggeriments. Amb el benentès que
cas de no haver-n'hi els acords d’imposició i d’aprovació provisional de les
modificacions (primer i segon) esdevindran definitius.
TERCER.- Publicar, un cop els acords esdevinguin definitius, el text íntegre de les
noves tarifes i de les modificacions introduïdes a les ordenances fiscals, que
entraran en vigor el dia 1r de gener de l’any 2013 i regiran mentre no s’acordi la
seva modificació o derogació.

I no havent-hi més assumptes per tractar s’alça la sessió a tres quarts d’onze de la
nit (22,45 h), de tot el qual com a secretari en dono fe.
Vist-i-plau: l’Alcalde,

Salvador Cañellas i Baró.

El Secretari,

Josep Maria Campdepadrós i Castaño.
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