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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE 2014. NÚMERO 08/2014 
 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:     Josep Jo i Munné  

Regidors: Josep M. Sagristà i Vilà 
Salvador Corbalán Muñoz  
Antoni Martínez i Rives 
Joan Serra Serrapiñana  
Antònia Pérez Ramírez  
Sílvia Garrido Galera   
Carola Rucabado Jo  
Jordi Reñé Vernet       
Judith Coll Garcia  

                                              Isidro Galiano Galiano  
 Antoni Valls Pou  
 Carles Bosch Lorenzo  

 
A Dosrius, essent les dinou hores del dia indicat a l’encapçalament, a la sala de 
sessions de la casa de la vila, sota la Presidència de l’alcalde, Sr. Josep Jo i 
Munné, l’assistència dels Srs/es. regidors/es assenyalats més amunt, assistits 
per qui exerceix les funcions de secretària d’aquest Ajuntament, Míriam Tenas i 
Camps, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre de 
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix a la realització de 
la sessió ordinària plenària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les dinou 
hores.  
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió i, a continuació, el plenari passa a conèixer els 
punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria, i que tot seguit es relacionen: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30/10/2014 (Núm. 

07/2014) 
2. Despatx oficial 
3. Modificació de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2015 en 

relació a la facturació electrònica 
4. Expedient de regularització de saldos pendents de cobrament 
5. Aprovació provisional de l’Ordenança Fiscal 26 reguladora de la Taxa per 

fer la prestació del Servei de visites guiades a elements del Patrimoni del 
municipi de Dosrius 

6. Actualització de l’Inventari Municipal de Béns 
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7. Aprovació de les Bases i convocatòria per a l’atorgament de subvencions a 

entitats municipals per a l’exercici 2015 
8. Modificació dels Estatus del Consorci Costa del Maresme 
9. Reglament regulador dels honors, distincions i reconeixements de la Policia 

Local de Dosrius 
10. Precs i Preguntes 
 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
30/11/2014 (NÚM. 07/2014) 
 
Per la Presidència es pregunta als membres assistents si desitgen formular 
alguna objecció o volen sol·licitar alguna rectificació al contingut de l’esborrany 
de l’acta de la sessió ordinària de data 30/11/2014, la qual, ha estat tramesa 
conjuntament, amb la convocatòria per a l’actual sessió. 
 
Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
La secretària dóna compte de les sessions de les Juntes de Govern Local 
celebrades, dels Decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data. 
 
Es fa avinent que la documentació és la següent: 
 
JUNTES DE GOVERN: 
 
• Junta de Govern Local de data 22 d’octubre de 2014. núm. 20/2014 
• Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2014, núm. 21/2014 
• Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2014, núm. 22/2014 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 748/2014, de data 27 d’octubre de 2014, fins al núm. 

864/2014, de data 09 de desembre de 2014 
 
 
ESTAT D’EXECUCIÓ 3R TRIMESTRE 2014 
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3.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER A 
L’EXERCICI 2015 EN RELACIÓ A LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA 
 
El president dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“L’entrada en vigor de la llei 25/2013, de 27 de desembre de impuls de la 
factura electrònica i creació de registre comptable de factures en el sector 
públic, que té com a objecte impulsar la utilització de la factura electrònica, 
crear el registre comptable de factures i regular el procediment per a la seva 
tramitació en les administracions públiques i les actuacions de seguiment pels 
òrgans competents, obliga a definir els imports mínims subjectes a l’obligació 
de presentar telemàticament les factures per part dels proveïdors 
 
Vist l’informe elaborat per la Intervenció sobre la conveniència i procediment 
que cal seguir per a l’aprovació d’aquesta modificació. 
 
A proposta del regidor d’Hisenda, la Comissió Informativa sotmet al Ple de la 
Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de les Bases d’Execució del 
pressupost 2015 en el punt 8 que fa referència a la facturació electrònica i que 
restarà redactat com segueix: 
 
Base 36 - Despeses en béns i serveis i despesa d’inversió, apartat 8 
 
“Tots els proveïdors que haguessin entregat béns o prestat serveis a l’ajuntament  
podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas restaran obligats a l’ús de la 
factura electrònica i a la seva presentació mitjançant el punt general d’entrada  que 
correspongui, les entitats relacionades a l’article 4 de la llei 25/2013, de 27 de 
desembre, de impuls de la factura electrònica i creació de registre comptable de 
factures en el sector públic. 
No obstant això, s’exclou d’aquesta obligació de facturació electrònica les factures 
l’import de les quals sigui inferior a 5.000,00 euros.” 
 
Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics per a la seva 
efectivitat.” 
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Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat de tots els 
assistents al Plenari. 
 
 
4.- EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ DE SALDOS PENDENTS DE 
COBRAMENT 
 
El president dóna lectura al dictamen que diu literalment: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia de data 27 de novembre d’enguany, pel qual es 
resol iniciar un expedient per procedir a la baixa de drets reconeguts a la 
comptabilitat municipal per prescripció, duplicitats i errors materials. 
 
Vist l’informe elaborat per la Intervenció d’acord amb el qual cal fer les 
següents baixes: 
 

EXERCICI 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA DESCRIPCIÓ IMPORT 
1995 5500 Abastament d'aigua      2.498,01 €  
1995 60000 Alienació de solars      1.442,43 €  
1997 830 Acomptes pagues a personal        240,40 €  
2000 31602 Postes, palometes i altres      3.090,43 €  
2001 31001 Plaques , patents i distintius          52,29 €  
2001 31103 Obertura d'establiments      2.052,29 €  
2001 31200 Llicències urbanístiques        174,45 €  
2001 31204 Connexió clavegueram        311,52 €  
2002 76103 Diputació subvenció cotxe elèctric        929,09 €  

2003 76101 
Diputació millora espais fluvials 
 i plafons    38.522,78 €  

2004 31601 Parades i barraques      3.150,98 €  
2004 39901 Recursos eventuals        431,92 €  
2005 45502 Prevenció de residus urbans    10.546,19 €  
2005 46200 Transf. funcionament pla d'ocupació    11.263,36 €  
2005 46201 Trasf, funcionament parc natural        595,13 €  
2006 46201 Trasf, funcionament parc natural      3.581,83 €  

2006 46205 
Transf. Consell Comarcal ass. Social 
50%      2.639,00 €  

2007 39901 Recursos eventuals    12.578,97 €  
2007 46203 Altres transf. Diputació      1.378,06 €  
2007 55001 Concessions administratives        900,00 €  
2007 55001 Concessions administratives      2.400,00 €  
2008 45502 Subvenció POUM    40.400,00 €  
     TOTAL  139.179,13 €  
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A proposta del regidor d’Hisenda, la Comissió Informativa General sotmet al Ple 
de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient de baixes de drets reconeguts d’acord amb 
l’expedient elaborat per la intervenció municipal. 
 
Segon.- ORDENAR les operacions comptables necessàries per donar 
efectivitat al present acord. 
 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics per a la seva 
efectivitat.” 
 
Conclosa la lectura i obert el torn d’intervencions, pren la paraula el regidor Sr. 
Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, manifesta que hi ha dues 
partides: millora d’espais fluvials i convenis amb empreses, que voldria saber 
de què es tracta. Així mateix, pregunta sobre quina repercussió té en el 
pressupost la reducció de 139.000 euros prevista.  
 
Per la seva banda, el senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac,  
pregunta a què correspon la subvenció de POUM de 404.000 euros. 
 
El president respon que el pressupost no es desquadra. Quan es fan la 
liquidacions anuals ja hi ha l’obligació de reduir un 40%. En relació al POUM, 
en el mandat 2003-2007 es va rebre una subvenció. Però al final es va fer un 
redibuixat, ja que POUM resultava molt complicat.  
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL 26 
REGULADORA DE LA TAXA PER FER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
VISITES GUIADES A ELEMENTS DEL PATRIMONI DEL MUNICIPI DE 
DOSRIUS 
 
Dóna lectura al dictamen la regidora de Promoció Econòmica, Sra. Carola 
Rucabado i Jo i, aquest, diu literalment: 
 
“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. 
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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. 
 
S’ha posat de manifest la necessitat de disposar d’una ordenança que la taxa 
per la prestació del servei de visites guiades als elements del patrimoni 
municipal, com pot ser el Pou del Glaç.  
 
S’ha redactat l’esborrany del text de l’Ordenança fiscal núm. 27 que consta a 
l’expedient. 
 
D’acord amb el procediment establert a l’article 176 del RD legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
Atès que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
règim local atribueix al Ple la competència per l’aprovació de les ordenances. 
 
A proposta de la Regidoria de Promoció Econòmica, la Comissió Informativa 
General sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la 
taxa per la prestació del servei de visites guiades a elements del patrimoni 
municipal, d’acord amb el text obrant a l’expedient. 
 
Segon.- Exposar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament durant el 
termini de trenta dies, durant els quals els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.  
 
Tercer.- Publicar l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions, s’entendrà definitivament aprovat l’acord, fins aleshores 
provisional, sense necessitat d’acord plenari. 
 
Cinquè.- En tot cas, l’acord definitiu i el text íntegre de l’ordenança hauran de 
ser publicats al Butlletí Oficial de la Província.” 
 
La Presidència cedeix la paraula al regidor Sr. Carles Bosch i Lorenzo, del grup 
municipal de CIU, que pregunta si per visitar qualsevol altre element del  
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patrimoni el preu serà el mateix. Pregunta també com es gestionarà el tema de 
les visites. A més hi ha la despesa de tramitació, de 21 euros que es perd. Si 
assisteix una sola persona, també se li exigirà el pagament de 50 euros? La 
visita del 9N va ser una contra programació pel dia de la Consulta? 
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, manifesta que 
caldria establir el servei de visita guiada de forma gratuïta. Caldria fer 
exempcions a favor de les entitats i les escoles. Quina previsió de recaptació hi 
ha? Qui donarà el servei? Quina afluència de visites va tenir el dia del 9N?  
 
Acte seguit, la regidora respon que no s’ha reduït únicament al Pou del Glaç 
expressament. És a dir, que si es volen introduir visites a nous elements del 
patrimoni, es podrà fer. De moment, no s’ha contractat a ningú. Es pretén que 
es pugui oferir com un atractiu més.  
 
El senyor Sagristà exposa que cal recalcar que hi ha peticions diferents. CIU 
demana apujar la taxa. LaPAC demana que sigui gratuït. Nosaltres estem per 
un terme mig. És un servei que es dóna els caps de setmana. És el què 
demana la gent. Té un cost. Al llarg del procés escolar, els alumnes fan una 
visita al Pou del Glaç. Els acompanya l’alcalde. Ja es fa i no se’ls cobra. 
 
Conclòs el debat, se sotmet la moció a votació la qual resta aprovada per 8 
vots a favor, manifestats pels grups municipals del PSC i PP, 3 vots en contra 
manifestats pel grup municipal de LAPAC i 2 abstencions manifestades pel 
grup municipal de CIU. 
 
 
6.- ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS 
 
La regidora de Serveis Municipals, Sra. Sílvia Garrido i Galera, dóna lectura al 
dictamen que diu textualment: 
 
“Examinat l'expedient de rectificació de l'Inventari en què són consignades les 
altes, baixes i les modificacions que s’ha detectat des de la darrera rectificació 
de l’inventari, i trobat conforme; 
 
Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 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.  
 
Vistos els informes units a l’expedient emesos per Secretaria, Intervenció i pels 
Serveis Tècnics municipals.  
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Aquesta Comissió Informativa de conformitat amb el que disposen els articles 
123.1 i 126.1 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens locals, proposa al Ple 
municipal l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’actualització i rectificació puntual de l'inventari de béns i 
drets d'aquest Ajuntament, segons s’indica en l’annex que acompanya aquesta 
resolució, a efectes 30 de novembre de 2014.  
 
Segon.- REMETRE còpia de l’esmentat inventari al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern.” 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, 
manifesta que hi ha elements inventariats que no són una millora. 
 
El mateix manifesta el senyor Reñé, que exposa que si s’inventaria el material 
de trànsit cada cop que es canvia una senyal cal donar d’alta i de baixa.  
 
El president exposa que es fa tal i com els tècnics requereixen, segons 
normativa. 
 
La Presidència sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al Plenari. 
 
 
7.- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI 2015 
 
El president cedeix la paraula a la regidora de Serveis Municipals, Sra. Sílvia 
Garrido i Galera, que dóna lectura al dictamen que textualment diu: 
 
“Vista l’Ordenança Reguladora de concessió de Subvencions de l’Ajuntament 
de Dosrius, aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària feta en data 29 
d’octubre de 2009. 
 
Atès allò previst a l’art. 13 de l’Ordenança referida, en relació a les bases 
reguladores de les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant 
concurrència competitiva. 
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Vist l’informe dels serveis municipals, emès en data 02 de desembre de 2014 
de conformitat amb allò previst a l’art. 13.2 de l’Ordenança de Subvencions de 
l’Ajuntament de Dosrius. 
 
Vistes les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament de 
Dosrius a entitats del municipi, elaborades d’acord amb les prescripcions 
generals recollides a l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
Atès allò previst a l’art. 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
A proposta de la Regidoria de Cultura i Serveis Generals, la Comissió 
Informativa General sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per 
l’Ajuntament de Dosrius a entitats del municipi per a l’exercici 2015. 
 
Segon.- CONVOCAR simultàniament el procediment mitjançant concurrència 
competitiva per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Dosrius a 
entitats del municipi de l’any 2015. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima de 30.736,00 euros amb càrrec a 
les partides 22.340.48106, 21.320.48107, 30.320.48109 i 31.330.48111 del 
Pressupost general de l’Ajuntament de Dosrius per a l’exercici 2015 . 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública les Bases Reguladores i la 
convocatòria corresponent per un termini de vint dies mitjançant la inserció d’un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Dosrius. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Conclosa la lectura s’obre el torn de paraula i el regidor Sr. Jordi Reñé i Vernet, 
del grup municipal de LaPac, pregunta què es vol dir quan es diu “finalitat 
d’utilitat pública o interès públic”. I quan es parla de “neutralitat política” quan és 
la Junta qui resol. Qui pensa diferent, se li denega. 
 
La regidora respon que “utilitat pública” fa referència a què estigui oberta a la 
gent, que se’n faci publicitat, que tingui interès. En relació a la “neutralitat 
política” es vol concretar que no tingui contingut polític; els partits i entitats 
d’aquest caràcter, tenen altres formes per finançar-se. Cal tenir present que 
totes les entitats han aprovat aquesta proposta de bases. 
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Se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 10 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC, PP i CIU i 3 abstencions 
manifestades pel grup municipal de LAPAC. 
 
 
8.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI COSTA DEL 
MARESME 
 
Dóna lectura al dictamen la Sra. Carola Rucabado i Jo, regidora de Promoció 
Econòmica. 
 
Literalment diu: 
 
“Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística 
Costa del maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 
de 7.10.2003, pàg. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 
10.10.2003, pàg. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per 
acord de Junta General del consorci de Promoció Turística costa del maresme 
el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 
022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 
3.06.2014. 
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal 
d’adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa 
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 
 

a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques (LRSAL) 
 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà 
així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
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 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques, en 
la seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de 
cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que 
estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer 
d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació 
dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la 
subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la 
Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.” 
 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la 
Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la 
seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 
(Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui 
adscrit la classificació del Consorci en un dels tres grups previstos 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició 
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva 
redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques.” 
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o 
laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants, el seu règim jurídic 
serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs 
de treball equivalents a aquella. 
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A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que 
sigui adscrit a alguna de les administracions participants per, 
posteriorment, ser reasignat al consorci i es regirà pel règim 
jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui 
adscrit.” 
 

b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 
 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la 
separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que 
s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al 
final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional 
Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del 
Consorci serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació 
del Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en 
Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò 
previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de 
liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de societats de Capital”. 
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Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la 
Junta General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, 
acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació, pel quòrum de 
majoria absoluta de membres de la corporació, de manera que els ens locals 
participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, 
posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 1 de desembre de 2014. 
 
A proposta de la Regidoria de Turisme, la Comissió Informativa General  
proposa al Ple de la Corporació  l’adopció dels  següents ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per 
acord de la Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme de data 18 de novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 
 

a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques (LRSAL) 
 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà 
així: 
 

Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques, en 
la seva disposició final segona s’estableix que els estatuts de  
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cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que 
estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer 
d’acord amb el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació 
dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s’adscriu al 
Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la 
subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la 
Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.” 
 

• S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la 
Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la 
seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 
(Règim Jurídic) 

 
Article 5: Règim jurídic 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui 
adscrit la classificació del Consorci en un dels tres grups previstos 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició 
Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva 
redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques.” 
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  
 

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o 
laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants, el seu règim jurídic 
serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs 
de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que 
sigui adscrit a alguna de les administracions participants per, 
posteriorment, ser reasignat al consorci i es regirà pel règim  
 



 15 

 
 
 
 
 
 
 
jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui 
adscrit.” 
 

b) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa. 
 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la 
separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que 
s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al 
final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional 
Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del 
Consorci serà d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació 
del Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en 
Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a allò 
previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de 
liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret 
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de societats de Capital”. 
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Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de 
l’entitat. 
 
Tercer.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les 
entitats que han exercit la iniciativa. 
 
Quart.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap 
reclamació o suggeriment. 
 
Cinquè.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es 
procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i 
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la 
publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament 
aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Sisè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística 
Costa del maresme, als efectes escaients.” 
 
Finalitzada la lectura s’obre el torn d’intervencions i se cedeix la paraula al 
regidor Sr. Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, que pregunta per què 
serveix el Consorci? Resulta que en les activitats que es fan des del Maresme, 
Dosrius no hi participa; jornades gastronòmiques, Calamarenys, Jornades del 
Fesol... Dosrius no pareix ni en els mapes. Caldria fer ús del suport que ofereix 
el Consell Comarcal del Maresme.  
 
En el mateix sentit es manifesta el senyor Reñe.  
 
La regidora respon que es va revisar el mapa de les jornades i s’hi van afegir 
coses per tal de fer-hi constar el municipi. Manifesta que reiteradament se li 
està retraient que Dosrius no participa, quan no és veritat que no es fa res. 
 
Conclòs el debat, se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari . 
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Essent les vuit hores i cinc minuts, el senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup 
municipal de CIU,  sol·licita permís per abandonar la sessió. 
  
 
 
9.- REGLAMENT REGULADOR DELS HONORS, DISTINCIONS I 
RECONEIXEMENTS DE LA POLICIA LOCAL DE DOSRIUS 
 
Es dóna la paraula a la regidora Sr. Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis 
Municipals, qui llegeix el dictamen que diu textualment: 
 
“S’ha posat de manifest la conveniència de redactar un reglament que reguli els 
honors, distincions i reconeixements a la Policia Local d’aquest Ajuntament.  
 
Per Decret de data 9 de desembre de 2014 es va iniciar l’expedient per 
constituir la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la proposta.  
 
En data 10 de desembre de 2014 la comissió d’estudi es va reunir i va preparar 
la proposta pertinent. 
 
En data 10 de desembre de 2014 els serveis jurídics han emès informe sobre el 
procediment a seguir per portar a terme l’aprovació del reglament.  
 
En ús de les atribucions que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local atorga al Ple Municipal,  
 
A proposta de l’alcaldia, la Comissió Informativa General sotmet al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’Honors, Distincions i 
Reconeixements de la Policia Local de l’Ajuntament de Dosrius, segons el text 
lliurat per la Comissió d’Estudi i que obra a l’expedient. 
 
Segon.- SOTMETRE l’acord d'aprovació, juntament amb el projecte de 
reglament, al tràmit d’informació pública mitjançant un anunci que s'ha de 
publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació al BOPB. 
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Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats que puguin haver-hi, a l’efecte 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels 
presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament. El 
termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data 
de recepció de la notificació. 
 
Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança 
modificada que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació i 
comunicacions a les administracions pertinents.”  
 
El regidor Sr. Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, pregunta 
quants policies com a tals tenim. Si ara tenim aquest reglament, no hi hauria 
d’haver un reglament de funcionament de la policia? 
 
La regidora respon que hi ha dos policies amb acadèmia, per tant, amb 
possibilitat de portar armes. Els altres són interins. Aquest reglament ha de 
servir per motivar a la policia. 
 
Se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 9 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC, PP i CIU i 3 abstencions 
manifestades pel grup municipal de LAPAC 
 
 
10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2015 
 
El president exposa que s’ha preparat un punt per tal d’entrar-lo per urgència. 
Es tracta de les Ordenances Fiscals. Van presentar-se unes al·legacions 
relatives a la taxa per l’escola bressol i ara cal resoldre-les. El termini acabava 
un cop feta la Comissió Informativa, d’aquí que calgui entrar-lo per urgència. 
 
Se sotmet la urgència a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
 
 
Seguidament el president dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“En data 28 de novembre de 2014 ha tingut entrada al registre general de 
l’Ajuntament, instància presentada per l’AMPA de l’escola bressol, la qual ha de 
ser considerada com al·legacions a les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2015.  
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En relació a les al·legacions presentades, s’ha emès informe per part de la 
Intervenció que literalment diu:  
 
“En l’establiment del servei d’escola bressol del municipi de Dosrius, s’establia un 
repartiment de la despesa generada pel servei repartit en base a una política de 
terços: el cost total es repartia a parts iguals entre famílies, Generalitat i Ajuntament. El 
càlcul del cost total de servei incloïa les despeses de gestió del servei i les relatives a 
subministraments, manteniment de les instal·lacions, etc.  
 
Des de l’exercici 2013 la Generalitat ha retirat l’aportació que venia efectuant. 
 
El repartiment dels costos suportats el curs 2013/2014 han estat d’un total de 
288.193,06 euros, repartits : 
 
Usuaris.....   44,21% 
Ajuntament   47,97% 
Diputació     7,82% 
 
Els pressupostos de la Generalitat no contemplen, igual que en el curs anterior, 
aportacions als municipis en suport al servei d’escola bressol. Per aquest fet, la 
Diputació de Barcelona estudia la possibilitat de preveure línees complementàries de 
subvenció als municipis per absorbir la necessitat de recursos que planteja la manca 
de finançament de la Generalitat de Catalunya. Aquestes ajudes fluctuen en funció 
dels nens matriculats en cada curs, sense que puguin superar el 875 euros per nen. 
 
Per a l’exercici 2014-2015, es fa un càlcul aproximat d’una aportació, per part de la 
Diputació, màxima de 875 euros per nen matriculat, preveient-se un ingrés total de 
40.000,00 euros (la normativa reguladora de la subvenció aportada per la Diputació 
fixa un màxim de 875 sense que a la data de elaboració d’aquest informes hi hagi 
confirmació definitiva d’aquest import). El total d’alumnes matriculats per al curs 2014-
2015 és de 50.  
 
Aplicant un increment de l’1,5% a la taxa d’escola bressol per al curs 2014-2015, 
l’import de padró (aportació de les famílies) previst seria de 127.644,00 euros. La 
Diputació podria arribar a aportat, com s’ha dit, un import de 40.000 euros. La resta de 
despesa queda assumida per l’Ajuntament: 122.327,38 euros.  
 
El repartiment dels costos previstos i la distribució prevista per al curs 2014/2015 és de 
289.971,38 euros 
 
Usuaris.....   44,00% 
Ajuntament   42,00% 
Diputació   14,00% 
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Cal deixar constància, que l’aportació del 14% per part de Diputació no està encara 
consolidada, per la qual cosa, cas que no es produeixi o aquesta sigui inferior a la 
prevista, la part no finançada anirà a càrrec de l’Ajuntament, incrementant així la seva 
aportació. 
 
D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de Règim Local, modificada per la 
llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local 
(en endavant RSAL) qualsevol servei municipal, en especial els que no corresponen a 
competències pròpies de l’ens local, hauran de complir amb els principis d’estabilitat, 
sostenibilitat financera i eficàcia dels serveis i/o activitats. 
 
En l’actualitat i amb les dificultats per obtenir el finançament necessari per complir amb 
la política de terços que es va acordar a la implantació del servei, és clar que la 
sostenibilitat d’aquest no està ni molt menys justificada. 
 
L’increment previst intenta equilibrar la despesa suportada per les famílies i pel 
consistori preveient l’ajuda de Diputació i assumint per part de l’Ajuntament un cost 
molt més elevat del previst inicialment pel servei. 
 
Pel què fa a la possibilitat de prestar el servei de forma directa, és a dir, que sigui 
l’Ajuntament qui assumeixi la gestió del servei, cal posar de manifest que el contracte 
actualment vigent, que contempla la prestació del servei de forma indirecta per mitjà 
d’un contracte de servei, finalitza el proper més de juliol. És per això que l’òrgan de 
contractació (la Junta de Govern Local, previ dictamen de la comissió Informativa 
general), haurà de valorar si es segueix amb la mateixa modalitat o si s’opta per un 
canvi. Això dependrà d’una prèvia valoració de la legalitat de portar a terme aquest 
canvi en la gestió del servei, tant des del punt de vista d’incorporació de nou personal 
a la plantilla de l’Ajuntament (tenint en compte tant les restriccions imposades per la 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat) com des d’un punt de vista estrictament 
econòmic (en virtut de la recentment reformada normativa en matèria de prestació de 
serveis i costos dels mateixos).  
 
Amb independència que la forma de prestació del servei, l’increment de 3 euros en la 
taxa per l’exercici 2015 queda plenament justificada per tot el què fins aquí s’ha 
exposat.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’AMPA de l’Escola 
Bressol la Caseta del Bosc de Can Martorell, atès que l’increment previst 
intenta equilibrar la despesa suportada per les famílies i pel consistori. 
 
Segon.- APROVAR 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 2015 i següents.  
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Tercer- APROVAR per a l’exercici 2015 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals que a continuació es relacionen junt amb els elements de 
determinació necessària per l’Ajuntament. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 5è Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

“Gaudiran de la bonificació establerta en aquest apartat els següents béns: 

Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició 
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una 
bonificació del 25 per cent de la quota íntegra, sempre que l’immoble de que es 
tracti tingui un valor cadastral inferior a 150.000,00 euros i constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. 

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 
passiu en el padró municipal d’habitants.” 

Article 6è Base imposable i base liquidable 
 
“c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació 
dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat 
determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor base serà 
la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització. 
 
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per 
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de 
l'Estat que impliquin un decrement de la base imposable dels immobles, serà, 
en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita 
actualització i el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient 
reductor aplicat.” 
 
Article 7è. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,82 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,90 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2: IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
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Article 4rt Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
 
“g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com 
els destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui 
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests 
efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau 
igual o superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que 
tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, 
absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin 
reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al 
servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones 
pensionistes d’invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació 
ordinària, a les persones que acreditin una incapacitat parcial ni a les persones 
que han deixat de tenir la condició d’incapacitat o classes passives.  
 
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els 
interessats hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del 
grau de la discapacitat emès per l’òrgan competent. 
 
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la 
sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si 
aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. 
 
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, 
de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó 
per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic.  
 
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes 
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament. “ 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 2n. Actes subjectes 
 
“Article 2n.- Actes subjectes 
 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les 
instal·lacions i les obres següents: 
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a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les 
d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i 
instal·lacions ja existents. 
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, 
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a 
la via pública. 
 
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars 
o per les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals 
s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de 
suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del 
paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, 
reconstrucció o arranjament d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les 
obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, 
terraplens, etc., així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes 
d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats i programats com a 
obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o 
d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, 
telefòniques, o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de 
telecomunicacions de qualsevol tipus. 
 
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a 
serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
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m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin 
provisionals o permanents. 
 
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 
 
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a 
llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació 
prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.” 
 
Article 9è Règim de declaració i ingrés 
 
“11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o 
obra per a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un 
informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es 
faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de 
la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en 
els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals.” 
 
Així mateix, a l’annex de l’ordenança s’actualitzen els mòduls conforme als 
publicats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
 
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real 
que es tracti. 
 
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets 
reals de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
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2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real 
que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
 
Article 5è Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  
 
“2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 
com a conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en 
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a 
la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es 
manifestin com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual del 
deutor hipotecari realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o 
judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui 
sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de 
manera professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits 
hipotecaris. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o 
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en 
quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari i evitar la 
transmissió de l'habitatge. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 
empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos 
anys anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos 
inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques 
i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda 
de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equiparà el matrimoni 
amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent 
davant l'Ajuntament.” 
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El fins ara apartat segon passarà a ser apartat tercer. 
 
Article 6è Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
“3. Es concedirà d'una bonificació del 90 per cent de la quota íntegra de 
l'impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de 
drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 
Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable 
de la majoria simple dels seus membres.” 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8: TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT 
DEL MUNICIPI 
 
Es suprimeix l’epígraf 2n 2.2 “plaques de concessió de llicències d’obres”.  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 : TAXA PER LLICÈNCIES O LA 
COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISME 
 
“Article 9.- Declaració 
 
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar 
una comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la 
instància corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit 
per tècnic competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de 
l'obra, el lloc d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de 
l'edifici.  
 
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells 
actes en què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic 
competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han 
de realitzar, amb una descripció detallada de la superfície afectada, del nombre 
de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les 
característiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el 
seu cost. 
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3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent 
comunicació prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a 
l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si 
s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del 
facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i de fet que 
aquestes s'han efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les 
modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l'edificació està en 
condicions de ser utilitzada. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i 
les construccions el declarat davant de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop 
finalitzades les obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix 
l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de construccions, instal·lacions i 
obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels 
edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les 
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop 
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat 
pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.” 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11: TAXA PEL SERVEI DE GESTIÓ DELS 
RESIDUS MUNICIPALS 
 
Article 12.- Beneficis fiscals 
 
Els comerços amb atenció al públic que vegin afectada durant un mínim de tres 
mesos, la seva 
activitat (dificultats objectives d’entrada acreditades per informe emès pels 
serveis tècnics municipals) per obres realitzades o promogudes per 
l’Ajuntament gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota anual. 
 
La resta d’articles veuran modificada la seva numeració  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14: TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES 
DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
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“TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, es regula la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials 
constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal.  
 
Article 2n.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa 
o els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini 
públic per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès 
general o afectin la generalitat o una part important del veïnat.  
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la 
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que 
materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, 
amb independència de qui sigui el titular de la xarxa. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors 
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió 
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o 
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques 
municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de subministraments 
d’interès general. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part  
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important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de 
gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses 
que explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra 
òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu 
caràcter públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests 
serveis les empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes 
passius les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat 
anterior, tant si són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals 
s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són 
de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti 
aplicable el que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per 
ocupacions del sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en 
l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les 
persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes 
previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de 
l’aprofitament especial del domini públic local, la base imposable està 
constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la facturació que 
obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança. 
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2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la 
taxa està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el 
terme municipal minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la 
xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin 
estat obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en 
aquest terme municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només 
s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de 
l’empresa, que corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del 
subministrament o servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, 
incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, 
connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o instal·lacions propietat 
de l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició 
de subjecte passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per a l’ús dels comptadors o 
d’altres mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de 
les empreses subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos 
indirectes que graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades 
per compte de tercers que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és 
subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts 
procedents de la facturació les quantitats percebudes per aquells serveis de 
subministrament que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites 
en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a matèria primera  
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necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per aquest 
règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses 
puguin rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin 
compensació o contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure 
en els ingressos bruts definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de 
naturalesa anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del 
seu patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o 
entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són 
compatibles amb altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per 
la prestació de serveis o realització d’activitats de competència local, de les 
quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable 
definida a l’article 5è d’aquesta Ordenança.  
 
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local 
necessari per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el 
període impositiu comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
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1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, 
que tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts 
facturats en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació 
de qualsevol subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de 
fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, 
així com la data de finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat 
hàbil posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una 
autoliquidació per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme 
municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups 
integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta 
Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de 
l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o empreses 
subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte 
de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix 
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels 
imports dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de 
mesura, instal·lats en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat 
satisfeta als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a 
què es refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació 
s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa 
utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la 
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import 
s’afegirà amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 
d’aquest article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, 
segons el que preveu l’article 27 de la Llei general tributària. 
 
Article 9è.- Gestió per delegació 
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades 
totalment o parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes 
als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer 
l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més 
adients per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives 
dels subjectes passius a fi de simplificar el compliment de les obligacions 
formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o 
recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i 
la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en 
la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les 
facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir 
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta 
de la taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix 
infracció tributària tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es 
qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 
 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments 
de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran 
d’acord amb el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general 
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
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Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de 
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, 
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en 
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el ........ i que ha quedat definitivament 
aprovada en data ........, regirà des del dia 1 de gener de 2015 i es mantindrà 
vigent fins la seva modificació o derogació expressa.” 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18:  TAXA PELS DRETS DE CONNEXIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA, COL·LOCACIÓ I  UTILITZACIÓ DE 
COMPTADORS I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 6.-  Quota tributària 
 
6.2.- Quotes relatives a l’ús del servei  
 
Quota fitxa de 
servei       EUR/u.c./mes 
(en funció del consum de cada període de 
facturació,   
amb l'aplicació d'una quota com a 
mínim)   
Ús domèstic     
fins a 300 l/dia    6,79 
de 300 a 500 
l/dia    11,49 
de 500 a 600 
l/dia    26,79 
excessos de 600 l/dia   49,94 
      
Ús industrial      
fins a 300 l/dia    24,77 
de 300 a 500 
l/dia    36,56 
de 500 a 600 
l/dia    64,12 
excessos de 600 l/dia   125,35 
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Tarifes de 
subministrament     EUR/m3 
Ús domèstic     
fins a 9 
m3/u.c./mes    0,2191 
de 9 a 15 m3/u.c./mes   0,4713 
de 15 a 18 m3/u.c./mes   1,0188 
accés de 18 m3/u.c./mes   2,37 
      
Ús industrial     
fins a 9 
m3/u.c./mes    0,849 
de 9 a 15 m3/u.c./mes   1,0118 
de 15 a 18 m3/u.c./mes   1,2565 
accés de 18 m3/u.c./mes   1,7209 
 
      
Conservació comptador i 
escomeses   EUR/ab/mes 
(segons diàmetre de 
comptador)    
fins a 13 mm    0,54 
de 15 mm     0,61 
de 20 mm     0,72 
de 25 mm     0,94 
de 30 mm     1,34 
de 40 mm     1,78 
de més de 40 
mm    4,62 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE PREVENCIÓ ELS INCENDIS FORESTALS 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
“2.Pels treballs de manteniment de les franges de protecció a efectuar l’any 
2015, es fixa la següent relació €/m² 
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Ubicació 
 

 
 
 
 
€/m² 

Can Massuet 0,01839 
Canyamars-Can Figueras 0,02532 
Can Valls 0,09296 
El Castell 0,04888 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 : TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
D’ESCOLA BRESSOL 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
6.1.1 Mensualitat per nen al mes                224,00  € 
6.1.2 Mensualitat per dos germans o bessons   202,00  € 
6.1.3 Mensualitat per família nombrosa    202,00  € 
 
ORDENANÇA NÚM. 24 : PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 
 
Article 4.- Indicadors de referència 
 
Per a l’exercici 2015, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents: 
 
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora. 
b) Servei de Teleassistència - 15, 71 EUR/mes. 
 
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima 
 
1. La capacitat econòmica personal es determinarà en atenció a la renda de la 
persona beneficiària. Els ingressos seran els que es generen amb caràcter 
regular excloent-hi les rendes originades per les variacions patrimonials, afegint 
les pensions i prestacions exemptes de tributar per l’IRPF, però excloent els 
ingressos derivats de les prestacions d’anàloga naturalesa i finalitat. 
 
2. En la determinació de la capacitat econòmica de la persona beneficiària, 
s’hauran de tenir en compte, també, les deduccions per fills a càrrec, segons 
l’ORDRE ASC/432/2007 de 22 de novembre (publicada al DOGG de 
27/11/2007). 
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Quart.- INDICAR que pel que fa al text de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i de les 
Ordenances reguladores de diversos tributs, més avall relacionats, explicatiu o 
complementari de les tarifes, índex, coeficients i beneficis fiscals de concessió 
potestativa –únics elements de determinació necessària per l’Ajuntament-, es fa 
pública l’adhesió d’aquest Ajuntament al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014.  
 
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 

reguladora de l'impost sobre béns immobles  

 
Ordenança fiscal núm.    
2 

 
reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

 
Ordenança fiscal núm.    
3 

 
reguladora de l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

 
Ordenança fiscal núm.    
4 

 
reguladora de l’impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana 

 
Ordenança fiscal núm.    
8 

 
reguladora de la taxa per la utilització de l’escut 
del municipi 

 
Ordenança fiscal núm.    
9 

 
reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme 

 
Ordenança fiscal núm.  
11  

 
reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de gestió de residus municipals  

 
Ordenança fiscal núm. 
14   

 
reguladora de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general. 

 
Ordenança fiscal núm.  
18  
 

 
reguladora de la taxa pels serveis d’aigua 
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Ordenança fiscal núm.  
23  

 
 
 
reguladora de la taxa per la prestació del servei 
d’escola bressol 

 
 
Ordenança fiscal núm.  
24  

 
 
preu públic per la prestació del servei d’atenció 
domiciliària  

 
Cinquè.- Els acord definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’ordenances fiscals per l’exercici 2015, 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. 
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos  comptats des del dia següent a la publicació 
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.” 
 
 
Un cop finalitzada la lectura i obert el torn de paraula, el regidor Sr. Antoni 
Valls, del grup municipal de CIU manifesta la seva intenció d’abstenir-se. Es 
contraposa la demanada de la població a mantenir el servei; ens hem 
d’acostumar a què mantenir serveis deficitaris és un mal favor. Caldria parlar 
amb les famílies i buscar una alternativa. 
 
El senyor Reñé manifesta que un increment d’1.5% xifra total equival a 1.620 
euros. Les famílies ja estan prou ajustades.  
 
Els senyor Sagristà respon que el servei és excel·lent. Els usuaris estan 
contents. Des de l’equip de govern s’aposta pel servei d’escola bressol. Ara bé, 
cal que els usuaris també en siguin responsables.  
 
El senyor Valls manifesta que apujar tres euros a les famílies sembla que sigui 
per fer la guitza.  
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El senyor Sagristà respon que és la Generalitat (governada per Convergència i 
Unió) qui no aporta els diners. Si ara no s’apuja un 3%, d’aquí dos anys, caldrà 
un 6%. Hi ha d’haver un respecte per la gent del municipi que no fa ús del 
servei.  
 
 
La Presidència sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a 
favor manifestats pel grup municipal del PSC i PP i 4 vots en contra manifestats 
pel grup municipal de CIU i LAPAC. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc, es facilita als membres del ple l’informe emès en relació a les 
obres de la travessera, ja que aquest havia estat requerit en el darrer ple. 
 
El senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, formula un prec: en 
relació a l’Ordenança Fiscal 26, interessaria el cobrament al públic amb 
caràcter individual. Indicant un horari. 
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, formula les 
següents preguntes: 
 
- La gent que fa el curs de monitors, ha de pagar en efectiu? 

- En darrer ple es demanava informe d’impacte econòmic de la Fira. 
Encara no ens l’han lliurat.  

- Què passa amb la Masia de Can Ponarrius? Com està el tema? 

- S’ha dit a alguns usuaris que no es deixaven taules pel mercat de les 
puces. Ho ha respost el senyor Josep Pena. Això és així? La informació 
de la web no es correpon. 

- Malauradament ha traspassat l’anterior alcalde de Dosrius, el senyor 
Homs. Voldria que constés en acta el comiat. 

 
El senyor Isidro Galiano i Galiano, del grup municipal de LaPac, pregunta: 
 

- S’estan pintant bandes reductores. En un ple es va dir que s’anirien 
retirarant. Així, es retiraran o no? 
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- Tant a la sortida de l’Institut com la del Col·legi, hi ha problemes. La 
policia segueix sense ser-hi. 

- La rampa de Can Batlle, hi ha caiguda a ambdós costats. Es perillós.  

 
La senyora Judith Coll i García, del grup municipal de LaPac, formula les 
següents qüestions: 
 

- A qui s’ha demanat l’informe jurídic dels permisos d’obres a Can 
Canyamars?  

- Hi ha problemes amb la pantalla de Leds? 

- Com està la sanció imposada a Brossa? 

- El Ple de setembre se’ns va comentar que s’inclouria informació sobre 
pressupost i tancament anuals a la erb. En quina situació està? 

- En les subvencions a les entitats, l’òrgan que resol és la Junta. 

- En relació a escola bressol, s’ha fet alguna enquesta? 

- Com a prec, es demana que el portaveu del grup municipal no intervingui 
només en segona volta, ja que sinó, no es pot rebatre la seva 
intervenció.  

- Que es pengi el reglament de l’ús de la pantalla a la web. 

El president inicia el torn de respostes: 
 
Els cursos de monitors, s’haurà de mirar. La regidora ho mirarà. Pel què fa a la 
casa de Can Ponarrius, està a la llista de feines de la brigada. La taula de la fira 
i el correu signat pel senyor Pena, es preguntarà, però en tot cas, el què val és 
el que diu el pdf de la web.  
En el comiat del senyor Homs, l’Ajuntament va actuar com es té per costum; va 
enviar un ram de flors. Si es demana la bandera a mig pal, es farà. 
En relació a la retirada de les bandes, caldrà mirar d’anar-les retirant. Mentre 
no es faci, almenys es pinten per tal de senyalitzar-les encara més. 
 
El senyor Sagristà respon que en relació al trànsit que es marcarà com 
obligatori el  carrer Cardona i lliure el Salvador Dalí. Només per entrades i 
sortides. A partir del 8 de gener. Afegeix que els cops que ell s’hi ha desplaçat, 
ha trobat policia.  
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El president afegeix que per regla general, hi ha policia. I la mateixa policia ha 
fet una proposta que s’ha enviat a la Comunitat Educativa.  
 
Segueix el president indicant que la rampa de Can Batlle caldrà que els serveis 
tècnics ho mirin. Es neteja el marge cada cop que està brut. 
 
En relació a qui s’ha demanat l’informe de Can Canyamars, Secretaria informa 
que ha estat demanat al senyor Pere Joan Torrent, ex cap del serveis jurídics 
de la Diputació de Barcelona, pel seu reconegut prestigi en l’àmbit 
administratiu. Informa també Secretaria que la sanció a Brossa està pendent de 
finalització del termini d’audiència que li fou concedit. La informació relativa a 
aspectes econòmics, ha estat enviada per tal que fos publicada. 
 
Pel què fa a la pantalla de Leds, la senyora Garrido respon que avui funcionarà.  
 
El president respon que, evidentment la resolució de les subvencions a entitats 
les resol la Junta de Govern Local, però sempre en base a un informe tècnic. 
Finalment manifesta que, efectivament, el senyor portaveu hauria de parlar 
d’entrada. 
 
El senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, anuncia que presentarà 
una moció relativa a la taxa pel Pou del Glaç. 
 
 
 
 

I no havent-hi més assumptes a debatre i, acomplert l’objecte de la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les vint-i-una hores i vint 
minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 


