ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
CALLÚS
Identificació de la sessió
Data: 31 d'octubre de 2012
Horari: 19:00 h – 19:20 h
Lloc: Sala de reunions de la Casa de la Vila de Callús
Caràcter: Extraordinari

Assistents:
Enric Vall de Vilaramó Oliva, Alcalde
Maria Rosa Roger Viñas, Regidora
Ferran Puig Just, Regidor
Àngela Pujol Riu, Regidora
Silvia Barea Anguita, Regidora
Frederic Sanmartí Muñoz, Regidor
Josep M. Corominas Ribó, Regidor
Maria Parcerisa Closa, Regidora
Maria del Arco Manjon, Regidora
Secretària:
Montserrat Casas Vilardaga, Secretària-Interventora
Assabentats els reunits que existeix “quòrum” per a la vàlida constitució del Ple,
el Sr. Alcalde obre la sessió i tot seguit es tracten els següents assumptes
inclosos en l’ordre del dia:

1. RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DEL DIA 5 D'OCTUBRE
DE 2012 QUE DISPOSA EL COMPLEMENT DE LA PRESTACIÓ A
PERCEBRE EN SITUACIONS D'INCAPACITAT TEMPORAL DEL
PERSONAL AL SERVEI D'AQUEST AJUNTAMENT, EN APLICACIÓ DEL
RDL 20/2012.
Es dona lectura a la següent resolució d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012:
“En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia
següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de
fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions
transitòries 15a de la mateixa norma.

Atesa la reunió celebrada en data 3 d’octubre de 2012 entre el representant de
l’Ajuntament de Callús i la representant dels treballadors de la Corporació.
Ateses les atribucions d’aquesta Alcaldia,
HE RESOLT:
PRIMER.- Complementar la prestació a percebre en situacions d’IT
del personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat
Social i del personal laboral, en els termes i amb les limitacions
permeses en el Reial Decret 20/2012, d’acord amb el següent detall:
a) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències
comuns:
1/ Els 3 primers dies d’IT, complementar la prestació fins
arribar al 50 % de les retribucions fixes i periòdiques
percebudes durant el mes anterior al de la situació d’IT.
2/ Del 4 al 20 dia d’IT, ambdós inclosos, complementar la
prestació fins arribar al 75 % de les retribucions fixes i
periòdiques percebudes durant el mes anterior a la situació
d’IT.
3/ A partir del dia 21 d’IT i durant tot el període d’IT,
complementar la prestació fins arribar al 100 % de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes
anterior a la situació d’IT.
b) Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències
professionals es percebrà el 100% de les retribucions fixes i
periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació
d’IT durant tot el període d’IT.
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament
justificats, el personal funcionari inclòs en el Règim General de la
Seguretat Social i el personal laboral, es trobi en les següents
situacions:
1/ Hospitalització.
2/ Intervenció quirúrgica
3/ Durant l’embaràs
4/ Les motivades per una situació de violència de gènere,
càncer o altra malaltia recollides en l’annex del RD
1148/2011, de 29 de juliol, es complementaran fins arribar a
un 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior, en el període de durada de la
incapacitat temporal.

SEGON.-Notificar aquesta resolució a la delegada de personal de
l’Ajuntament.
TERCER.-Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del ple en la
propera sessió que es celebri.”
El ple ratifica per unanimitat la resolució d’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2012.
2. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS PER A 2013.- Es llegeix la següent proposta
d’Alcaldia:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovarse simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat,
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s'escaiguin, una Ordenança general redactada a
l'empara de l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Denominació ordenança
1
4
8
10
12
17

19
20
22
23
25
32

Impost sobre béns immobles
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per utilització d’equipaments i bens esportius municipals
Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Taxa per parades, barraques,casetes de venda, espectacles, o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic
Taxa per entrada de vehicles, aparcament, càrrega i descàrrega
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Taxa per la utilització privativa del Casal
Taxa pel subministrament d’aigua.
Taxa per la prestació de Serveis d’Escola de Música

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:
Denominació ordenança
1
4
8
10
12
17

19
20
22
25

Impost sobre béns immobles
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per utilització d’equipaments i bens esportius municipals
Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Taxa per parades, barraques,casetes de venda, espectacles, o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic
Taxa per entrada de vehicles, aparcament, càrrega i descàrrega
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Taxa pel subministrament d’aigua.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013 seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer
cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de
2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances
fiscals detallades seguidament:
Denominació ordenança
1
4
8
10
12
17

19
20
22
25

Impost sobre béns immobles
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Taxa per la llicència d’autotaxi
Taxa per utilització d’equipaments i bens esportius municipals
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Taxa per parades, barraques,casetes de venda, espectacles, o atraccions
situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic
Taxa per entrada de vehicles, aparcament, càrrega i descàrrega
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
Taxa pel subministrament d’aigua.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals
modificades i aprovades durant el termini de trenta 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, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

ANNEX

Ordenança fiscal número 1.-Impost sobre béns immobles.
Es modifica l’article 7è:
El tipus de gravamen serà el 0,436 quan es tracti de béns urbans.
Ordenança fiscal número 4.-Impost sobre increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Es modifica l’article 6è:
Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
Es concedirà una bonificació del 60 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i
adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri
empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el
caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró
hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al
mateix edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o
parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix
aquest apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes
previstos a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança.
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per llicència d’autotaxi.
Es modifica l’article 6è.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:

EPÍGRAF 1. CONCESSIÓ I EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES
1.1 Expedició de llicència municipal per a la prestació dels

Import €
150,00

serveis d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle
1.2 Autorització per a la transmissió de llicències
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de
Llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle
1.3 Substitució de vehicle
Expedició d’autorització o permís per a la substitució de
vehicle afecte a la llicència d’autotaxi, per cada autorització i
vehicle
EPÍGRAF 2 ALTRES ACTUACIONS
Ús i explotació anual

250,00

70,00

30,00

Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per la utilització privativa o aprofitament
especial d’equipaments i béns esportius municipals.
Es modifica l’article 5 de la quota tributaria:

1. Sala de Plens
2. Esplai
2.1 Un dia (residents a Callús)
2.2 Un dia (no residents a Callús)
2.3 Mensual (utilització 1 dia/setmana)
2.4 Mensual (utilització 2 dies /setmana)
3. Camp de futbol i vestuaris, 1'30
hores
4. Pista poliesportiva
4.1 1’30 hores
4.1 Un dia
5. Pista volei
5.1 1’30 hores
5.2 Un dia
6. Pista tennis
6.1 1’30 hores
Pista tennis, abonament anual:
1. Adults(més de 18 anys)
2. Júniors( de 13 a 17 anys)
3. Infantil (Fins a 12 anys)
4. Matrimonis/parelles de fet

Import €
80,00
30,00
50,00
30,00
60,00
50,00

25,00
100,00
25,00
100,00
9,00
115,00
65,00
35,00
160,00

Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de les taxes per la prestació del servei
de gestió de residus municipals.
Es modifica l'article 5è de la 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 i de la categoria
del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

2.1. Habitatges:
Import €
1. Per cada habitatge ocupat
2. Per cada habitatge desocupat
3. Per cada habitatge disseminat

113,00
56,00
53,00

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter
familiar.
2.2 Locals comercials inactius i locals per a usos privats:

Per cada local comercial
Per cada local destinat a usos privats (aparcament,
magatzem, traster)

Import €
64,00
64,00

NOTA: S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen
activitats domèstiques.
Es modifica l’article 11è de la quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport
i tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc,
la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Import €
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon. Allotjaments
Per cada pensió, hotel i fonda
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
Local comercial
Epígraf quart. Establiments de restauració
Restaurants, cafeteries i bars
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Garatge i magatzem
B) Oficines bancàries
C) Local industrial
D) Residència Gent Gran
E) Altres locals no expressament tarifats

163,00
200,00
163,00
200,00
64,00
190,00
180,00
248,00
180,00

Ordenança fiscal número 17 reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
Es modifica l’article 6 de la quota tributària:
Import €
A/ Per parades de "mercat".
Preu dia, fins a 4 metres lineals
Preu per m.l. Addicional
Abonament anual, fins a 4 m.l.
Abonament anual, més de 4 m.l.

10,50
1,30
352,00
425,00

B/ Per barraques no de "mercat".
Preu dia, fins a 16 m2.
Excés per m2 o fracció

33,00
7,20

C/ Per atraccions i barraques de fira:
Parades i altres, per dia
Atraccions:
- Fins a 10 m2.
- De 10 a 50 m2
- Més de 50 m2

31,50
31,50
52,50
84,00

Ordenança Fiscal número 19 reguladora de la Taxa per entrada de vehicles
a través de les voreres i les reserves de la via pública per aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Es modifica l’article 6. Quota tributària:
Import €
Accés a garatges:
Fins a 5 vehicles
De 6 a 10 vehicles
De 11 a 15 vehicles
De 16 a 20 vehicles
Més de 20 vehicles

25,00
75,00
125,00
175,00
250,00

Ordenança Fiscal número 20 reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en la piscina municipal:
Es modifica l’article 4.
1. ABONAMENTS:
1.1 Residents

Import €

1,1,1 Adults
1.1.1.1 Estiu
1.1.1.2 Juny
1.1.1.3 Juliol
1.1.1.4 Agost
1.1.1.5 Setembre

60,00
15,00
36,00
36,00
15,00

1.1.2 Infantils
1.1.2.1 Estiu
1.1.2.2 Juny
1.1.2.3 Juliol
1.1.2.4 Agost
1.1.2.5 Setembre

40,00
10,00
25,00
25,00
10,00

1.1.3 Jubilats (+ 65 anys)
1.1.3.1 Estiu
1.1.3.2 Juny
1.1.3.3 Juliol
1.1.3.4 Agost
1.1.3.5 Setembre

35,00
10,00
24,00
24,00
10,00

1.1.4 Matrimonis
1.1.4.1 Estiu
1.1.4.2 Juny
1.1.4.3 Juliol
1.1.4.4 Agost
1.1.4.5 Setembre

80,00
20,00
47,00
47,00
20,00

1.1.5 Matrimonis jubilats (+ 65 anys)
1.1.5.1 Estiu
1.1.5.2 Juny
1.1.5.3 Juliol
1.1.5.4 Agost
1.1.5.5 Setembre

50,00
15,00
28,00
28,00
15,00

1.2 No Residents
1.2.1 Adults
1.2.1.1 Estiu
1.2.1.2 Juny
1.2.1.3 Juliol
1.2.1.4 Agost
1.2.1.5 Setembre

80,00
20,00
42,00
42,00
20,00

1.2.2 Infantils
1.2.2.1 Estiu
1.2.2.2 Juny
1.2.2.3 Juliol
1.2.2.4 Agost
1.2.2.5 Setembre

60,00
15,00
36,00
36,00
15,00

1.2.3 Jubilats (+ 65 anys)
1.2.3.1 Estiu
1.2.3.2 Juny
1.2.3.3 Juliol
1.2.3.4 Agost
1.2.3.5 Setembre

45,00
15,00
25,00
25,00
15,00

1.2.4 Matrimonis
1.2.4.1 Estiu
1.2.4.2 Juny
1.2.4.3 Juliol
1.2.4.4 Agost
1.2.4.5 Setembre

110,00
25,00
58,00
58,00
25,00

1.2.5 Matrimonis jubilats (+ 65 anys)
1.2.5.1 Estiu
1.2.5.2 Juny
1.2.5.3 Juliol
1.2.5.4 Agost
1.2.5.5 Setembre

65,00
15,00
35,00
30,00
15,00

Ordenança Fiscal número 22 reguladora de la Taxa per la prestació del
servei d’escola bressol.
Article 5è. Quota tributària:
Es modifiquen les següents tarifes:

Matrícula
Servei escolar, quota mensual jornada complerta
Pels residents a Callús: Bonificació de 15 euros.
Servei menjador
Quota mensual (hores de menjador i descans (12:00-15:00)
i àpat
Quota mensual (hores de menjador i descans per als
infants que porten el dinar de casa fins als 18 mesos
(12:00-15:00)
Servei esporàdic:
Un dia menjador: Hores de menjador i descans (12:0015:00) i àpat
Un dia menjador per infants que porten el dinar de casa fins
als 18 mesos
Material escolar, quota curs escolar

Import €
165,00
170,00

134,00
80,00

6,80
5,90

30,00

Ordenança Fiscal núm. 23 Reguladora de la taxa per la utilització privativa
del Casal Municipal

Article 4 Quantia: Es modifiquen les tarifes:
Concepte
½ Jornada
Una jornada
Ball cap de setmana (per dia)
Suplement aire condicionat/calefacció
Lloguer equip so
Lloguer taules i cadires
Lloguer graelles

Import €
70,00
116,00
188,00
45,00
35,00
20,00
8,00

Ordenança Fiscal número 25 reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua.
Es modifica l’article 6 de la quota tributària:
Concepte
1. Tarifes de subministrament
1.1 Fins a 12 m3/u.c./mes
1.2 Excés de 12 m3/u.c./mes
1.3 Famílies nombroses
1.3.1 Fins a 12 m3/u.c./mes
1.3.2 Excés de 12 m3/u.c./mes
2.1 Conservació de comptadors

Import €
0,934
1,4383
0,8407
1,2945
1,25

Ordenança Fiscal número 32 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
l’escola de música
CONCEPTE
Matricula
Sensibilització 3, 4 anys, 60 minuts setmana
Iniciació 5 anys, 60 minuts setmana
Iniciació 6 anys, 60 minuts setmana + roda instruments
Iniciació II + Cor o grup instruments, 60 minuts
Llenguatge musical nens, 60 minuts setmana set.1r
instrumental
Llenguatge musical nens, 60 minuts setmana set.2n
instrumental
Llenguatge musical nens, 60 minuts setmana set.3r
instrumental
Llenguatge musical nens, 60 minuts setmana set.4t
instrumental
Llenguatge musical nens, 60 minuts set. Extraord.
Instrument 30 minuts, per setmana + Llenguatge nens
Instrument 45 minuts, per setmana + Llenguatge nens
Instrument 60 minuts, per setmana + Llenguatge nens
Instrument 30 minuts, per setmana - nens

EUROS
55,00
Mensual
37,00
37,00
48,00
44,00
amb Cor o grup
44,00
amb Cor o grup
44,00
amb Cor o grup
44,00
amb Cor o grup
44,00
36,00
21,00
29,00
36,00
43,00

Instrument adult 45 minuts, per setmana - nens
Instrument 60 minuts, per setmana – nens
Segon instrument, 20 minuts per setmana
Cor infantil, 45 minuts per setmana (sol)
Instrument col.lectiu, 45 minuts (extraordinari)
Llenguatge adults 4 hores al mes
Instrument adults 30 minuts, per setmana + Llenguatge
Instrument adults 45 minuts, per setmana + Llenguatge
Instrument adults 60 minuts, per setmana + Llenguatge
Instrument adults 30 minuts, per setmana
Instrument adults 45 minuts, per setmana
Instrument adults 60 minuts, per setmana
Segon instrument, 20 minuts per setmana
Acompanyament, 15 minuts setmana més de 16 anys
Grup percussió, 45 minuts per setmana
Acompanyament, 15 minuts setmana menys de 16 anys
Música de cambra, 15 minuts setmana
Informàtica musical, 60 minuts setmana
Gralla, classe col.lectiva
Gralla, classe col.lectiva, instrument
Lloguer instrument

57,00
67,00
19,00
17,00
13,00
43,00
30,00
40,00
54,00
43,00
57,00
67,00
19,00
22,00
19,00
5,40
12,00
24,00
35,00
11,30
6,40”

A continuació la Sra. Rosa Roger fa la següent intervenció:
“1-Impost sobre béns immobles.
Per a l’exercici 2012, es va aprovar incrementar l’impost sobre béns immobles
un 5% (coeficient 0,45). Posteriorment el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, va establir, per als anys 2012 i 2013, el tipus de gravamen del 0,5
per als béns immobles d’ús residencial que pertanyen a la meitat amb major
valor cadastral del conjunt d’immobles del municipi.
Per a l’any 2013 el valor cadastral s’incrementa un 6,1%. Pels immobles no
afectats pel Reial Decret Llei 20/2011 es proposa un increment de la quota del
3 % (coeficient 0,436)
4-Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es proposa una bonificació del 60 % per les transmissions d’habitatge habitual.
8-Taxa per la llicència d’auto-taxi.
L’increment de la taxa proposat és considerable perquè s’ha fet en referència a
les taxes aplicades per municipis colindants.
10-Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i
béns esportius Municipals
Es proposa un increment entre el 3% i el 87%. En el local de l’Esplai s’han
efectuat millores considerables ja que s’ha pintat. També s’ha inclòs una quota

addicional per l’utilització d’aquest equipament per part de no residents al
municipi.
En els equipaments esportius municipals, tenint en compte que hi ha un dèficit
d’ aproximadament 7,000.00 € anuals, s’han incrementat les quotes afegint el
concepte d’una jornada d’utilització per a la pista poliesportiva i per a la pista de
volei.
12-Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
Pel 2013 s’incrementa un 4,62%. Cal tenir en compte que s’aplica l’IVA del
10%, abans era del 8%. També s’ha incrementat l’aportació que cal efectuar al
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus pel tractament de residus i pel
servei de recollida selectiva, resultant encara en un servei deficitari de
€13.000.17-Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en Terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
Es proposa un incrementat entre un 5% i un 3%.
19-Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves
del avia pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
Es modifica la tarifa tenint en compte el número de vehicles d’accés als
garatges.
20-Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal
S’incrementa un 3,4% addicional respecte al 14% aplicat l’any passat. Malgrat
l’increment, aquest servei continua sent deficitari en €6.000.
A banda dels conceptes d’abonaments que ja hi havia establerts, s’ha acordat
un escalat addicional amb diferenciació per abonaments d’estiu, juny, juliol,
agost i setembre.
22-Taxa per la prestació del servei d’escola bressol.
S’incrementa un 3% de promig. Es preveu una bonificació de la quota mensual
de 15 euros pels residents al municipi. S’han modificat els conceptes inclosos
en el servei de menjador i s’ha afegit una quota de 30 € en concepte de
material pel curs escolar. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat no
ens ha comunicat encara l'import de la subvenció del curs 2011/2012

23-Taxa per a la utilització privativa del Casal
Es proposa un increment del 3%

32-Taxa per la prestació dels serveis d’Escola de Música
L’increment proposat és del 3 %. Pel curs 2011-2012, El Departament
d'Ensenyament de la Generalitat encara no ens ha comunicat l'import de la
subvenció (€600/alumne, un total d’ aproximadament €42,600) presentant
aquest servei municipal un dèficit d’ aproximadament €27,000.”
El Sr. Sanmartí comenta que s’abstindran perquè hi ha ordenances que tenen
augments importants.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el vot favorable dels Srs. Alcalde,
Rosa Roger, Ferran Puig, Àngel Pujol i Sílvia Barea. S’abstenen els Srs.
Frederic Sanmartí, Josep M. Corominas, Maria Parceria i Maria del Arco.
3. SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
D’acord amb el que disposa l’art. 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General (5/1985, de19 de juny), la formació de les Meses electorals és
competència dels ajuntaments sota la supervisió de les Juntes Electorals de
Zona.
Les resolucions de la Junta Electoral Central (Ac de 6 de juny de 1991, de 12
de maig de 1993, de 22 de desembre de 1994 i de 24 d’abril de 1995)
interpreten que quan la Llei indica “l’Ajuntament” s’ha d’entendre que aquesta
és una competència atorgada al Ple municipal.
És per això que havent-se efectuar les operacions de caràcter tècnic (sorteig
informàtic) per a la designació dels membres de les meses, els reunits acorden
per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la formació de les meses electorals que hauran de fer-se
càrrec de les operacions que la Llei els hi atribueix en el procés electoral de les
eleccions al Parlament de Catalunya que es celebraran el proper dia 25 de
novembre de 2012, d’acord amb la següent composició:
MESA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

CÀRREC
President/a
President/a 1r.suplent
President/a 2n.
Suplent
1r. Vocal
1r. Vocal/1r. Suplent
1r. Vocal/2n Suplent
2n. Vocal
2n.Vocal/1r. Suplent
2n Vocal/2n Suplent
President/a
President/a 1r.suplent
President/a 2n.
Suplent

NIF
39320350X
77742794B

NOM
ESTHER
CRISTINA

COGNOM1
COMAS
ESQUIUS

COGNOM2
RATERA
GRAS

39352865A
39306844M
39477460F
46515356H
39325673C
77736610G
39394860T
44020045T
39321759Q

ANTONI
MARIA
ELAINE
CARMEN
MARGARITA
TERESA
ELENA
ALBERTO
LLUIS

CHUECO
CODINA
CESPEDES
GRACIA
BONACHE
CHERTO
CASE
TARRADAS
PIÑOT

MATEO
TOMAS
SARDIÑAS
LOSADA
GARCIA
SERRA
ROVIRA
MARTINEZ
PLANS

39345722J

INMACULADA

SUAÑA

SANTASUSANA

B
B
B
B
B
B

1r. Vocal
1r. Vocal/1r. Suplent
1r. Vocal/2n Suplent
2n. Vocal
2n.Vocal/1r. Suplent
2n Vocal/2n Suplent

77737392Z
39349134K
39374977N
39273438H
39360587C
39347112T

PERE
LAURA
DANIEL
M.TERESA
JOAN
SALVADORA

MAÑE
SERRA
MARTINEZ
MASANA
PERRAMON
NAVARRO

ARCOS
FERNANDEZ
ROMAN
CARDONA
SERRA
MARTINEZ

Els reunits aproven per unanimitat el sorteig realitzat.
I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de
la qual s’estén aquesta acta, que com a Secretària, certifico.

L’Alcalde,

La Secretària-Interventora,

Enric Vall de Vilaramó Oliva

Montserrat Casas Vilardaga

