05/2013

ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2.013

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia
vint-i-vuit d’octubre de 2.013, sota la presidència de l’Il.lma Sra. Alcaldessa Montserrat Ribera i
Puig, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en primera
convocatòria.
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Josep Pere Lara i Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero,
Sr. Francisco Sanz i Arcusa, la Sra. Isabel Argenté i Casals, el Sr. Marc Calmet i Calveras,
la Sra. Alba Noguera i Gordo i la regidora i Sra. Raquel Pérez i Mas.
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) 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, la Sra. Alcaldessa obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:

1.PROPOSTA ACORD MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS
PEL 2014
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’aprovar-se
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.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
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utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
Vists els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents,

ACORDS
Primer.- Aprovar per a l’exercici 2014 i següents les ordenances que a continuació es detallen,
d’acord amb el text aprovat per la Diputació i publicat al BOP de data 30 de setembre de 2.013 i
amb els elements de determinació necessària per l’Ajuntament:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la
totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 euros.
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,88 per cent
quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 1,3
per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes
en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES (ICIO)
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
Bonificació del 75% de la quota de l’impost, les obres de conservació i restauració de façanes.
No es concedeixen altres beneficis fiscals potestatius
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 - TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS
Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Euros
Epígraf primer. Concessió de nínxol a perpetuïtat
1.- Primer pis.
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650,00

Euros
730,00
655,00
590,00

2.- Segon pis.
3.- Tercer pis.
4.- Quart pis.
Epígraf segon. Concessió de nínxol lloguer
1. Concessió de nínxol per a 5 anys

200,00
490,00

Epígraf tercer. Concessió de columbari a perpetuïtat
Epígraf quart. Concessió de columbari a lloguer.
1.- Concessió de columbari per a cinc anys.
Epígraf cinquè. Col·locació de làpides
1.- Per a cada col·locació de làpida
Epígraf sisè. Documents administratius
Per cada expedició de títol
Traspàs de dret de concessió a parent fins a 2on grau
Traspàs de dret de concessió a parent a partir del 3er grau

170,00
30,00
15,00
15,00
20,00

Epígraf setè. Trasllats
Trasllat de sepultura

100,00

Epígraf vuitè. Manteniment
Per la conservació i neteja dels nínxols i columbaris en un any.
Epígraf novè. Concessió de terrenys per a construccions sepulcrals
1.- Tombes i panteons:
2
Metres 2 de terreny:........0,90 m x 2,10 m (1,89 m ):
Metre quadrat addicional:

15,00

610,00
290,00

2.- En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior es
reduiran segons el que consti en l’informe de àrea de serveis socials.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el Servei
de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
3.- En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
4.- A petició de l’interessat, l’Ajuntament podrà rescatar concessions de sepultures abonant un
50% del valor de la taxa vigent per la concessió si aquesta té menys de 10 anys, un 40% si té
de 10 a 20 anys i fins un 30% si és més antiga.
5.- Tractant-se de concessions a perpetuïtat, si transcorreguts més de 20 anys a comptar de
l’últim pagament de drets o per aquest concepte, el titular i titulars de la concessió no
haguessin satisfet els drets posteriors, de conservació, etc..., l’Ajuntament requerirà
personalment als interessats si fossin coneguts, i en altre cas per edicte al BOP en els quals
s’expressarà el nom de l’últim titular de la concessió, la naturalesa d’aquesta (panteó, nínxol,
etc..) i el número de la mateixa per l’abonament dels drets pertinents. Transcorreguts seixanta
dies d’aquest requeriment es practicarà un nou avís, en la mateixa forma, per altres trenta dies,
amb la prevenció de que de no satisfer dins d’aquest últim termini els drets reconeguts,
l’Ajuntament quedarà autoritzat per a disposar de la sepultura, previ trasllat de les restes.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 - TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
Article 6è.- Quota tributària
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 120 euros.
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2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i depuració
es determinarà en funció de la quantitat d'aigua, mesurada en metres cúbics, utilitzada en la
finca.
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Euros
a) Habitatges i locals:
- Habitatges
- Locals comercials: botigues, perruqueries, oficines, bancs i caixes
- Tallers, supermercats, bars i restaurants
b) Indústries:
- Petites indústries (menys de 10 treballadors)
- Mitjanes industries (de 10 a 50 treballadors)
- Grans indústries (més de 50 treballadors)
c) Allotjaments, fondes, cases rurals, pensions i altres:
- fins a 5 habitacions:
- més de 5 habitacions:

12,06
15,07
18,09
50,25
201,00
552,75
60,30
120,60

3. En cap cas no es podrà prendre un consum d'aigua que sigui inferior al mínim facturable per
un subministrament.
La quota que en resulti de considerar aquest consum tindrà el caràcter de mínima exigible.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE
RESIDUS MUNICIPALS
Article 5.- 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:
Habitatges
Per cada habitatge
Per habitatge disseminat agrícola/ramader

Euros
109,34
59,92

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar.
Article 11.- 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:
Quota en euros
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
150,42
Epígraf segon. Allotjaments
A) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre estrelles, fins a404,72
60
places comensals
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B) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de cinc i quatre estrelles,
659,68
de
més de 60 places comensals
C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, fins
404,72
a
60 places comensals
D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues estrelles, de 659,68
més
de 60 places comensals
E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, fins a 60 places
404,72
comensals
F) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, de més de
659,68
60
places comensals
G) Pensions i residències cases de pagès menys de 10 llits sense menjador
150,42
H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors
404,72
I)Cases de colònies
659,68
J) Càmping (per parcel·la)
18,06
K) Residències gent gran fins a 80 places
1.574,22
L) Residències gent gran de més de 80 places
2.227,40
M) Hospital
3.341,08
N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits
255,22
O) Campaments
107.74
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Economats i cooperatives
224,74
B) Supermercats fins a 500 m2
404,72
C) Supermercats de més de 500 m2
3.042,30
D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
659,68
E) Magatzems a l’engròs en general
404,72
F) Peixateries, carnisseries i semblants
224,74
G) Botigues no alimentàries
179,74
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants fins a 60 comensals
404,72
B) Restaurants de més de 60 places comensals
659,68
C) Cafeteries, bars fins a 40 m2
224,74
D) Cafeteries, bars de més de 40 m2
404,72
E) Whisqueries, pubs i tavernes
404,72
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
A) Cinemes i teatres
179,74
B) Sales de festes, discoteques, bingo
659,68
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Centres oficials
150,42
B) Oficines bancàries
150,42
C) Grans magatzems
659,68
D) Altres locals no expressament tarifats
107,74

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 - TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Article 4t.- Quotes tributàries
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
Per retirada
Euros
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres
rodes i altres vehicles de característiques
anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars
fins a 3.500 kg. PMA
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75,37
120,60

3. Tota mena de vehicles amb PMA superior
a 3.500 kg. PMA

ORDENANÇA FISCAL
ADMINISTRATIUS

NÚM.

13

-

TAXA

301,50

PER

EXPEDICIÓ

DE

DOCUMENTS

Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes
següents:
Euros
Epígraf 1. Censos de població d’habitants
1. Certificats de convivència i residència
Epígraf 2. Certificacions
1. Certificació de documents o acords municipals
Epígraf 3. Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1. Còpies compulsades de documents, per cada compulsa
Epígraf 4. Documents relatius a serveis d’urbanisme.
1. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a instància de part
2. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o consulta
per a edificació a instància de part.
3. Per cada llicència de segregació que s’expedeixi
4. Per cada expedició de llicència de primera ocupació per cada vivenda
4. Obtenció de cèdula de qualificació urbanística
Epígraf 5. Documents de sanitat i consum.
1. Per cada certificació o informe sanitari que s’expedeixi.
Epígraf 6. Utilització de documentació municipal.
1. Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli.
2. Per còpia d’expedients d’antiguitat inferior a cinc anys, per cada 50 fulls o
fracció.
3. Per còpia d’expedients d’antiguitat superior a 5 anys, per cada 50 fulls o
fracció.

1,00
10,00
0,80

30,00
30,00
30,00
30,00
50,00
30,00
0,25
10,00
12,00

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o
expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i
la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en un 50 per
cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que
motivin l'acreditament.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 - TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES
VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES
RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Article 6è.- Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
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Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars i aparcaments individuals de propietat dins
d’un aparcament general

Per cada gual a la vorera
Per cada lloc d’entrada sense gual
Per cada lloc d’entrada de local destinat a lloguer de places per la guarda de
vehicles

Quantitat anual
Euros
26,44
10,80
26,44

Annex:
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, no disposa de plaques de Gual, amb la qual cosa, la
persona que desitgi col·locar una placa, haurà de sol·licitar el corresponent permís a l’Ajuntament, i
examinada la concreta petició, la Corporació autoritzarà que, a costa de l’interessat, es col·loqui la
corresponent placa.
Anualment, la Corporació lliurarà, previ pagament de la corresponent taxa, el justificant anual de
pagament de la taxa.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 - 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
Article 6è.- Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:

Tarifa primera. Aprofitaments generals
Euros
2

Per cada m d’ocupació al dia
Quota mínima

0,50
5,00

Tarifa segona. Mercat del bolet
Euros
Temporada
Per cada dia esporàdic
Sanció

160,00
25 €/dia
100,00

Tarifa tercera. Fira de Tots Sants
Euros
Parades fins a 3 m lineals
Per cada metre lineal en excés
Per cada vehicle (cotxes, camions, etc...)

9,50
2,00
3,00

Tarifa quarta. Rètols publicitaris espais esportius
Euros
Per cada rètol publicitari

35,00

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 - TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA
MUNICIPAL
Article 6è.- Quota tributària
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1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1. Persones majors de 16 anys
Abonament de temporada
Abonament de 15 dies d’assistència real
Entrada
Entrada a partir de les 18:30h
2. Nens de 5 a 16 anys
Abonament de temporada
Abonament de 15 dies d’assistència real
Entrada
Entrada a partir de les 18:30h
3.- Descomptes
Famílies monoparentals de 2 fills i nombroses de 3 fills
Famílies nombroses de 4 fills
Famílies nombroses de 5 fills
Famílies nombroses de 6 fills
Grups i colònies de campaments de la població
Grups i colònies de campaments d’altres poblacions

Euros
75,00
33,00
2,80
1,00
43,00
28,00
2,30
1,00
5%
10%
15%
20%
20%
10%

2.- Bonificacions:
a) Estableix una bonifiació del 50% de la quota per pensionistes i jubilats majors de 65 anys.
3.- Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens de fins a 5 anys.
b) Els disminuïts físics o psíquics, respecte als quals els Serveis Socials municipals
hagin emès informe favorable.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 - TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 6è.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament d’aigua

Euros

Quota mínima manteniment
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€/trimestre
3

Habitatges i botigues, per cada 15 m d’aigua al mes consumit
3
Per cada m consumit en excés
3
Bars, fondes, garatges i altres empreses fins 45 m al mes
consumits
3
Per cada m consumit en excés

Tarifa segona. Connexions i d’altres

3

0,20 €/m
3
0,25 €/m
3
0,25 €/m
0,30 €/m

3

Euros
80,00 €
65,00 €
80,00 €
30,00 €
8,00 €
30,00
€

Escomesa
Tapa comptador
Comptador
Canvi d’emplaçament
Conservació anual comptador
Per treballs d’instal·lació del comptador
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Segon.- Indicar que 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 30 de
setembre de 2.013.
Les Ordenances tipus aprovades per la Diputació al text de les quals s’ha adherit l’Ajuntament i
que conseqüentment coincideixen amb l’Ordenança municipal són les següents:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 6
Ordenança Fiscal núm. 7

Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 16

Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 18

Ordenança Fiscal núm. 19
Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 21
Ordenança Fiscal núm. 22
Ordenança Fiscal núm. 25
Ordenança Fiscal núm. 28

Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.)
Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.)
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres. (I.C.I.O.)
Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi .
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram.
Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Reguladora de les Contribucions especials.
Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment o de les voreres.
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
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.
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal.
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola
bressol.
Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals, i el text de l’ordenança núm. 14 reguladora de la taxa
pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del
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Berguedà, per a l’any 2.014, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal
d’obligatòria i general aplicació amb el model que aprovarà el Consell Comarcal del Berguedà i
que serà publicat al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província
sota els criteris següents:
1)
2)

3)

Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i aproven per primer cop.
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.
Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de
2.013, es farà públic l’adaptació del text de les Ordenances Fiscals detallades
seguidament:

Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 6
Ordenança Fiscal núm. 7

Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12
Ordenança Fiscal núm. 13
Ordenança Fiscal núm. 16

Ordenança Fiscal núm. 17

Ordenança Fiscal núm. 18

Ordenança Fiscal núm. 19
Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 21
Ordenança Fiscal núm. 22
Ordenança Fiscal núm. 25

Reguladora de l’Impost sobre bèns immobles (I.B.I.)
Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques (I.A.E.)
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres. (I.C.I.O.)
Reguladora de la Taxa per la llicència d'autotaxi .
Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls
posteriors a l’inici de les activitats
Reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local.
Reguladora de la taxa pel servei de Clavegueram.
Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Reguladora de les Contribucions especials.
Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius.
Reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en
terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública
del paviment o de les voreres.
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, materials de construcció runes, tanques,
puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de la via pública per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
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.
Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal.
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola
bressol.
Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.
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Ordenança Fiscal núm. 28

4)

Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d‘urbanisme

Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del
Berguedà, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança núm. 10 Reguladora de la
Taxa per la prestación del servei de gestió de resiodus municipals i l’Ordenança
núm. 14 reguladora de la taxa pel Servei de Teleassistència i banc d’ajuts
tècnics pels Ajuntaments de la Comarca del Berguedà, per a l’any 2.014.

Cinquè.- De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 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, els
acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al
“Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb set vots a favor dels
regidors de CIU i l’abstenció de la regidora de PM.
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa explica els increments que es proposen:
-

-

-

-

L’Impost sobre Béns Immobles, quedarà al mateix import que l’any passat
atès que si bé s’ha rebaixa el tipus impositiu a 0,88, es va demanar la
regularització cadastral, perquè la revisió cadastral data del 1985, i
s’incrementaran les bases imposables, amb la qual cosa s’ha reduït el tipus
per tal que quedi al mateix import que l’any passat.
L’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres, es manté al mateix import
que l’any passat, reduint-se únicament la bonificació per l’arranjament de
façanes del 95 al 75%.
La Taxa reguladora del Cementiri, s’incrementa alguna tarifa, com ara la dels
trasllats, incrementant-la al cost que ens cobren a nosaltres per fer el trasllat.
La Taxa de Clavegueram, s’incrementa l’IPC, que és un 0,5.
La Taxa de Residus, ens adherim a la proposta formulada pel Consell
Comarcal, que incrementa la tarifa en 2 €.
La Taxa reguladora de la retirada de vehicles ocupats indegudament a la via
pública, s’incrementa l’IPC.
La Taxa reguladora de l’expedició de documents administratius, s’incrementa
únicament la tarifa de les compulses que passa de 0,75 € a 0,80 €.
La Taxa reguladora de l’entrada de vehicles des de la via pública,
s’incrementa l’IPC.
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, s’incrementa alguna tarifa, com les parades del mercat del bolet
que passen de 150 € a 160 €, o les tarifes de la fira de Tots sants que pasa de 9
€ a 9,50 € i els vehicles de 2,50 € a 3,00 €.
La Taxa reguladora de la prestació de serveis a la piscina municipal,
s’incrementa en 0,20 € l’entrada i en 2,00 € l‘abonament de temporada.
En relació a l’Ordenança Fiscal núm. 23 a darrera hora la Carme Sellés ha
proposat introduir una variació amb les visites concertades, perquè hi havia
una errada en les tarifes de les ordenances al sortir més econòmic el preu de
la visita amb menys gent que amb més gent, quedant de la següent forma:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS I LOCALS SOCIALS
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Article 4.- Quota tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf primer. Pista descoberta
- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari diürn)......................…2,00 €/hora
- Ús privatiu paticular, sense dret a vestidor (horari nocturn)...................15,00 €/hora
- Ús del vestidor ..............................................................20€ sessió/cada 12 persones
Epígraf segon. Camp municipal d’esports
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari diürn)……….....……11,00 €/hora
- Ús privatiu particular, sense dret a vestidor (horari nocturn)................…20,00 €/hora
- Ús del vestidor .............................................................20 € sessió/cada 12 persones
Epígraf tercer. Gimnàs escola
- Ús privatiu paticular, (horari diürn)....………...................................………2,00 €/hora
- Ús privatiu paticular, (horari nocturn)............................................………6,00 €/hora
Epígraf quart. Centre Cívic
- Mesos d’octubre a abril, .............………………........................................100,00 €/dia
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………50,00 €/dia
A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no
lucrativa, se’ls aplicarà una bonificació del 98%.
Epígraf cinquè. Sala de sobre la piscina
- Mesos d’octubre a abril, .............………………..........................................30,00 €/dia
- Mesos de maig a setembre...............………....................................………20,00 €/dia
A les entitats del municipi que pretenguin realitzar una activitat amb finalitat no
lucrativa, se’ls aplicarà una bonificació del 98%.
Epígraf sisè. Utilització de la Sala de Plens per casaments….………………….70,00 €
Es preveu una bonificació del 50% pels residents al municipi
Epígraf setè. Oficina de turisme
- Entrada majors de 16 anys…………………............................................………3,60 €
- Entrada nens de 5 a 16 anys……...……….……............................................…1,25 €
Epígraf vuitè. Mina de Riutort
- Entrada adults……………..………………............................................…………4,50 €
- Entrada jubilats i nens (a partir de 7 anys)..…….............................................. 3,00 €
- Entrada amb carnet del club super tres……..........................................………Gratuït
- Entrada amb carnet de docent ………...........................................………….…Gratuït
- Entrada amb reducció……………………………...........................................…..3,00 €
- Grups a partir de 15 persones horari ordinari, per persona.........................…..3,00 €
Visites extraordinàries concertades
- Grups d’1 a 15 persones (amb guia)…………………….......................………75,00 €
- Grups de 16 a 25 persones (amb guia)…………………………...........4,30 €/persona
- Grups a patir de 25 persones (amb guia) ...........................................3,00 €/persona
- Grups a partir de 20 persones (amb guia) estudiants provinents del camp
d’aprenentatge de l’alt berguedà..........................................................2,50 €/persona

Si durant els caps de setmana, els visitants agafen el pack (entrada a la Mina + carrilet
verd), el preu de l’entrada de la Mina de Petroli serà de:
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-

Entrada adults:…………………………………………………….......................... 3,50 €
Entrada jubilats i nens:……………………………………………......................... 2,50 €

2. Per l’ús privatiu de les instal·lacions municipals, caldrà sol·licitar autorització per escrit a
l’Ajuntament, el qual prèvia aprovació de la sol·licitud, exigirà el pagament d’una fiança per
import de 60,00 €, que serà retornada, un cop comprovat que la instal·lació es troba en perfecte
estat.

-

2.-

En relació a la Taxa reguladora del servei d’aigua s’incrementa 2 € la quota de
manteniment, passant de 5 e a 7 €.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2012

Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes en data 6 de maig de 2013.
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província del dia 21 de maig de
2013, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, al·legacions ni observacions.
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals.
El Ple de l’Ajuntament, ACORDA
Primer.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012,
integrats pels següents estats bàsics:
- Balanç de Situació
- Compte de Resultats
- Liquidació del Pressupost
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a exercicis
tancats
- Estat de Tresoreria
- Balanç de Comprovació
- Estat de modificació de crèdit
- Estat de romanent de tresoreria
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries
Segon.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
-

Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment
aprovades
Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats
Actes d’arqueig d’existència en caixa
Relacions nominals de deutors i creditors

Tercer.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2012,
a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb set vots a favor dels
regidors de CIU i l’abstenció de la regidora de PM.
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3.ACORD APROVANT EL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, del Pla d’Acció
per l’Energia Sostenible de Guardiola de Berguedà, elaborat pel Sr. Josep-Maria Ferrao i
Quintana a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, dins del
marc del Pacte d’Alcaldes, adreçat a la reducció de 1.1180,68 tones de CO2eq per l’any 2020,
un 21,64% sobre el total de les emissions de GEH de l’àmbit PAES de l’any 2005.
El Pla d’Acció consta de 53 accions, la major part de les quals es realitzen en els equipaments
municipals i els serveis (àmbit de major influència de l’Ajuntament), en segon lloc hi ha la
participació ciutadana i el sector residus. Tot i això la major reducció d’emissions de GEH està
basada principalment en la participació ciutadana. Aquest últim és important ja que el sector
transport i domèstic són els que més emissions de GEH van provocar en l’àmbit PAES. La
planificació pren molta importància sobre els temes de mobilitat i transport, degut a la
importància que té el sector transport sobre les emissions de GEH de l’àmbit PAES.
Atès que aquest Ajuntament considera que es tracta d’actuacions necessàries.
El Ple, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Guardiola de Berguedà, elaborat pel
Sr. Josep-Maria Ferrao i Quintana a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació
de Barcelona, dins del marc del Pacte d’Alcaldes.
Segon.- Trametre el present acord a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb set vots a favor dels regidors
de CIU i un de la regidora de PM.
En el torn de debat la regidora de Medi Ambient, la Srta. Alba Noguera Gordo, explica que és un
Pla en el que ens comprometem a nivell d’Ajuntament a reduir les emissions de CO2 en un 20%, a
incrementar la utilització d’energies renovables en un 20%, i a incrementar l’eficàcia energètica
també en un 20%, tot abans del 2020.
La Sra. Ribera afegeix que amb aquest Pla es proposen una sèrie de mesures que l’Ajuntament es
compromet a adoptar, dins de les seves possibilitats, del 2005 al 2020, les mesures anteriors,
alhora que es compromet a fer campanyes de conscienciació amb la gent del municipi.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:28 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.
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