Ajuntament de
Castellfollit del Boix

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament.
Número de la sessió: 8
Caràcter: ordinària.
Data: 24/11/2016
Horari: de les 21:15
a les 22:00 hores.
Lloc: Sala de plens
Hi assisteixen:
Celestí Rius i Prat, alcalde.
Joan Lladó Oliva, primer tinent d’alcalde.
Rosa Maria Vilumara Bru, segona tinent d’alcalde.
Judit Cuberas Pujol, regidor.
Sr. Antoni Casals Cañelles, regidor
Jordi Fidel Soler i Grau, regidor.
Blanca Álvarez Viñals, secretària.
S’excusa el regidor Sr. Ramón Torras.

Ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 29 de setembre de 2016.
2.- Proposta d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament
dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2016-2019.
3.- Acceptació de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en el programa
complementari de suport a la inversió.
4.- Aprovació del conveni de col·laboració a signar amb la Fundació Miquel Agustí pel projecte de
“Recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix”.
5.- Aprovació del compte d’explotació de l’exercici del 2015, presentat pel Consell Comarcal del
Bages, per l’abastament d’aigua en alta als municipis del Bages Cardener fase I.
6.- Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de millora de camins municipals, camí
del Castell i Camí de Permanyer.
7.- Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte
de les obres de millora de camins municipals, camí del Castell i Camí de Permanyer a anunci de
licitació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
8.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.
9.- Proposta d’aprovació de llicències d’obres.
10.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals pel 2017.
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11.- Aprovació inicial del Pressupost del 2017.
12.- Aprovació inicial de la 3a modificació del pressupost del 2016.
13.- Assumptes sobrevinguts
14.- Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 29 de setembre de 2016.

S’aprova per unanimitat dels presents.

2.- Proposta aprovació del conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el
finançament dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2016-2019
Atès que El Consell Comarcal del Bages en sessió de data 23 de juliol de 2012 va aprovar el
Contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Bages, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, sota la consideració que
cal mantenir el Contracte programa com una eina molt vàlida de relació interadministrativa que
permet més fluïdesa en les relacions entre les parts mitjançant un ampli consens en els acords i la
participació de totes en l’avenç cap al Sistema català de serveis socials, juntament amb la voluntat
compartida de progressar en la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre administracions.
Atès que el Departament de Treball, Afers Social i Família (TSF) ha elaborat el contracte
programa 2016-2019.
Atès que es fa necessari aprovar un nou conveni marc 2016-2019 entre el Consell Comarcal del
Bages i els Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Comarcal que s’hi adhereixin per a
l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics, per tal de regular d’acord amb els
indicadors i directrius del Contracte-Programa 2016-2019 (TSF) els serveis i projectes en matèria
de Serveis Socials.
Atès que el Consell Comarcal del Bages en sessió plenària de data 26 de setembre de 2016 ha
aprovat el “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments
de menys de 20000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels Serveis
Socials Bàsics”, de conformitat amb els documents que s’adjunten en aquest dictamen,
condicionant l’efectivitat de l’aportació del Consell Comarcal a la transferència dels recursos
financers per part del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
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Atès el que disposen els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya en virtut dels quals
les administracions poden signar convenis de cooperació, que tenen caràcter voluntari i base
negocial.
S’ACORDA
PRIMER.- Aprovar el “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca, per l’organització i el finançament dels
Serveis Socials Bàsics”, de conformitat amb els documents que s’adjunten en aquest dictamen,
condicionant l’efectivitat de l’aportació del Consell Comarcal a la transferència dels recursos
financers per part del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

SEGON.- Aprovar les fitxes i documents per a l’exercici 2016 següents:
Annex 1: Mapa de la zonificació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages
(ABSSC).
Fitxes 1: Serveis Socials Bàsics (34 models, 29 corresponents a municipis que configuren l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages i la resta corresponen als municipis de
l’Estany, Monistrol de Calders, Calders, Santa Maria d’Oló i Moià, de la comarca del Moianès).
Fitxa 2: Projectes i programes específics de suport als municipis.
Fitxa 3: Servei d’Informació i Atenció a la Dona del Consell Comarcal del Bages.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages.
S’aprova per unanimitat dels presents.

3.- Acceptació de la subvenció concedida per la diputació de Barcelona en el programa
complementari de suport a la inversió local.

Vist el dictamen aprovat per la Diputació de Barcelona en data 10 de novembre, atorgant ajuts
econòmics a diversos ajuntaments dins el “programa complementari de suport a la inversió local”,
del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “xarxa de Governs
Locals 2016-2019.
Atès que l’objecte del programa es oferir suport econòmic als governs locals en el manteniment,
reparació i conservació dels seus equipaments i infraestructures locals d’ús general.
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Donat que aquest suport respon a una doble finalitat, d’una banda, reforçar la solvència
econòmica local i afavorir la inversió en equipaments i infraestructures d’ús general dels ens
locals destinataris. I de l’altra, recolzar el teixit productiu i empresarial local, en preveure la
possibilitat que els ens locals destinataris executin les actuacions a través de petites i mitjanes
empreses locals.
Atès que es concedeix un ajut de 31.216,77’-€ a l’Ajuntament de Castellfollit del Boix

DISPOSO
Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona en el marc del “programa
complementari de suport a la inversió local” del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts,
en el marc del Pla “xarxa de Governs Locals 2016-2019, per import de 31.216,77’-€.
S’aprova per unanimitat dels presents.
4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel i Agustí i l’ajuntament
de Castellfollit del Boix, per la recuperació de la mongeta de Castellfollit del Boix, 2016.
El Ple de l’Ajuntament del dia 25 d’octubre de 2012 va aprovar el primer conveni de col·laboració
entre la Fundació Miquel Agustí i l’Ajuntament de Castellfollit del Boix per la “Recuperació de la
mongeta de Castellfollit del Boix: estudi de variabilitat i elaboració d’un ideotip”
El 2013 es va continuar el projecte amb “l’estudi de la variabilitat genètica i dels efectes
ambientals en la producció i el valor sensorial. Inici del procés de selecció per a la obtenció de
noves varietats millorades”
El 2014 es continua l’estudi de recuperació, explorant alternatives de maneig de contemplin reg
de suport. Iniciar un procés de selecció per morfologia de la planta i continuar amb el procés de
conversió de clons seleccionats en plantes de creixement determinat.
El 2015 es va acordar donar continuïtat al projecte per aconseguir una nova varietat de mata
baixa i per optimitzar el maneig de la mongeta de Castellfollit del Boix. També es va realitzar una
nova generació de selecció genealògica a partir dels encreuaments entre mongetes de Castellfollit
i altes varietats de mata baixa, així com assajos de producció amb encoixinat plàstic. Els assajos
es realitzen en dos camps del municipi de Castellfollit i en les instal·lacions d’Agròpolis de la FMA.
En la jornada tècnica de presentació de resultats celebrada el dia 22 de febrer de 2016 es va
acordar:
- continuar els assajos de camp per :
-selecció genealògica destinada a obtenir noves varietats de creixement a determinar.
-determinar les millors densitats de sembra en cultiu encoixinat i sense encoixinar.
- finalitzar el procés de selecció individual destinat a obtenir noves varietats més
productives i resistents.
- Realitzar anàlisi sensorial mitjançant panel de les noves varietats obtingudes i conreades a dues
parcel·les.
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- Realitzar anàlisi química de compostos vinculats al valor nutricional i sensorial en les mateixes
varietats del punt anterior
- Realitzar anàlisi edàfica dels camps d’experimentació.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació Miquel Agustí i l’Ajuntament de
Castellfollit del Boix, per continuar durant l’any 2016 amb el projecte de recuperació de la mongeta
de Castellfollit del Boix”, i facultar l’Alcalde per la seva signatura.
SEGON.- Aprovar la despesa de 24.250’-€ he imputar-la a la partida 920-22706 del pressupost
del 2016.
TERCER.- Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni.

El Sr. Alcalde explica al Ple que s’està en una fase d’estudi i treball que quasi bé permetria arribar
a la qualificació de denominació d’origen de la mongeta de Castellfollit del Boix.
S’aprova per unanimitat del presents.

5.- Donar compte del compte d’explotació de l’exercici del 2015, presentat pel Consell
Comarcal del Bages, per l’abastament d’aigua en alta als municipis del Bages Cardener
fase I
Vista la notificació efectuada pel Consell Comarcal del Bages de la Resolució del president del
dia 21 d’octubre de 2016 aprovant el Compte d’explotació de l’exercici del 2015 per a
l’abastament d’aigua en alta als municipis del Bages - Cardener Fase I.
Atès que el Consell Comarcal del Bages té delegades la gestió integra de l’abastament en alta
d’aigua Bages-Cardener dels municipis de Castellfollit del Boix, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu
de Bages i Sant Salvador de Guardiola, segons el Conveni signat els dies 23 i 31 de juliol de 2002
entre el Consell Comarcal i els Ajuntaments esmentats anteriorment i l’Addenda del conveni,
signat en data 25 de juliol de 2007.
Atès que el pacte segon de l’Addenda assenyala que durant el segon trimestre de l’any, el Consell
Comarcal traslladarà el resultat del compte d’explotació de l’exercici anterior, que detallarà les
despeses, els ingressos i el saldo resultant. D’acord amb el mateix pacte, el Consell Comarcal
decidirà sobre l’aplicació del saldo positiu del servei en base a les necessitats del servei, en els
termes que estableixi l’informe vinculant que s’emeti per la Comissió de Participació dels
Ajuntaments. En cas que sigui negatiu, es repercutirà en el proper pressupost d’explotació, sense
perjudici de què el Consell Comarcal pugui decidir una forma alternativa d’aplicació.
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Atès que “Aigües de Manresa S.A.” ha presentat el compte d’explotació corresponent a l’exercici
del 2015 per als Municipis del Bages Cardener Fase I i que ha estat validat pels serveis tècnics de
l’Àrea de Territori i Medi Ambient i el conseller de medi ambient del Consell Comarcal del Bages.
Vist que la comissió de Participació dels Ajuntaments, reunida el 5 d’octubre de 2016, ha aprovat
el compte d’explotació corresponent a l’exercici del 2015 i que es procedirà a regularitzar la
despesa real respecte a la liquidació a través de les factures del servei emeses.
S’HA RESOLT
APROVAR l’ingrés a favor del Consell Comarcal del Bages de la quantitat de 34.165,21’-€ en
concepte de fons de reposició i millora, i la quantia de 7.773,44’- €, en concepte de liquidació de
despeses de gestió del Consell Comarcal del Bages.
D’aquestes quantitats correspon al Municipi de Castellfollit del Boix aportar la quantitat de
3.745,60’-€ en concepte de reposició i millores i 1554.69’-€ en concepte de gestió del Consell
Comarcal.

El Ple es dona per assabentat.

6.- Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres de millora de camins municipals,
camí del Castell i camí de Permanyer.
L’arquitecte municipal, En Francesc Marí i Caus, ha elaborat la memòria valorada de les obres
millora de camins municipals, Camí del Castell i Camí de Permanyer, amb un pressupost de
105.532,99 euros.
El projecte fa referència a una obra local ordinària, perquè vol atendre la prestació de serveis de
la competència local i no fa referència a obres d’urbanització.
L’obra es refereix a la inversió prevista en el pressupost municipal per aquest exercici, aplicació
454- 61901-61902-61903.
Les obres locals ordinàries queden regulades en els articles 234 i 235 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i en els articles 8 i següents del Reglament d’obres
activitats i serveis dels ens locals.
La competència per a l’aprovació del projecte correspon al ple, atès que la contractació de l’obra
també pertoca al mateix òrgan, tenint en compte que el pressupost supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost municipal (article 274 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya).
Per això, l’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de millora de camins municipals,
Camí del Castell i camí de Permanyer elaborat per l’arquitecte municipal Francesc Marí i Caus.
Segon.- Sotmetre el projecte de referència a informació pública per un termini de trenta dies,
durant els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents.
S’aprova per unanimitat dels presents.

7.- Aprovació inicial del Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el
contracte de les obres de millora de camins municipals, camí del Castell i Camí de
Permanyer i anunci de licitació pel procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Vist que amb data 4 de novembre de 2016 per l’Alcalde es va detectar la necessitat de
realitzar la contractació de les obres consistents en la millora de camins municipals, camí del
Castell i Camí de Permanyer a causa del mal estat generalitzat del tram d’asfalt del camí.
Vistes les característiques de l'obra es considera com a procediment més adequat el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa diversos criteris d'adjudicació.
Vist que amb data 7 de novembre es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, a l'efecte
de determinar l'òrgan competent per contractar.
Vist que amb data 7 de novembre es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Vist que per Resolució d'Alcaldia de data 16 de novembre, es va aprovar iniciar l'expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.

Vist que amb data 16 de novembre, es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que han de regir
l'adjudicació del contracte.
Vist que amb data 16 de novembre, es va realitzar per l'Interventor la retenció de crèdit
oportuna .
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Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article
110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'obra de millora de
camins municipals, camí del Castell i Camí de Permanyer, convocant la seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 105.532,99 euros, la despesa que per a aquest
Ajuntament representa la contractació referenciada, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 45461901 de l'estat de despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2016.
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d'obres per procediment obert oferta més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
QUART. Publicar en el BOP i en el Perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè
durant el termini de vint-i-sis dies puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
CINQUÈ. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant1,
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que hagi de celebrar-se per a la
qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

S’aprova per unanimitat dels presents.

8.- Donar compte dels decrets d’alcaldia.
53/2016 Aprovació Protocol Préstec Esport diba
54/2016 Baixes Rebuts IBI
55/2016 Restriccions camins àrea privada Fontanelles
56/2016 Aprovació Factures
57/2016 Liquidació Tributaria Vodafone
58/2016 Targeta d’aparcament per a persones amb disminució
59/2016 Calendari Fiscal 2017

03/10/2016
05/10/2016
19/10/2016
26/10/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016

Si és una taula permanent o se li atribuïssin funcions per a una pluralitat de contractes, la seva composició haurà de publicar-se a
més en el Butlletí Oficial de la Província.
1

8

Ajuntament de
Castellfollit del Boix

60/2016 Aprovació projecte d’obres espais públics de Maians
61/2016 Aprovació de Factures
62/2016 Retirada vehicle Cal Joane

10/11/2016
23/11/2016
23/11/2016

El Ple es dona per assabentat.

9.- Donar-se per assabentat de les sol·licituds de llicència d’obra o comunicacions
prèvies d’obres
Exp.15/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sra. Marina Sáez López,
per la legalització de substitució de la coberta i rehabilitació del cobert al nord de l’edifici principal
a Cal Pastoret. S’aplica una taxa del 2.75% sobre un pressupost de 35.500’-€. Resta
condicionada a informar sobre el constructor principal de l’obra abans de començar, tot i que les
NNSS de Castellfollit del Boix no ho regulen, seria convenient considerar que la proporció de les
noves obertures del cobert sigui vertical, fugint de la proporció quadrada que es proposa en el
projecte, i a establir una fiança de 150€ en concepte de gestió de residus, (segons Decret
89/2010).
Exp.17/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Marc Fraile Romeu,
per l’adequació de magatzem existent en nova cuina a Cal Perdut. S’aplica una taxa del 2.75%
sobre un pressupost de 30.465,49’-€. Resta condicionada a informar sobre el constructor
principal de l’obra abans de començar, i a establir una fiança de 150€ en concepte de gestió de
residus, (segons Decret 89/2010).
Exp. 18/2016.- Assabentar-se de la comunicació d’obres efectuada pel Sra. Angelina Cañellas
Prat, pel arrebossat de la façana a casa Permanyer de Maians. S’aplica una taxa del 2.75%
sobre un pressupost verificat de 850’-€.
Exp. 19/2016.- Assabentar-se de la comunicació d’obres efectuada pel Sra. Montserrat Mas
Fàbregas, per la substitució de banyera per plat de dutxa, al carrer Escoles nº 9 de Castellfollit
del Boix. S’aplica una taxa del 2.75% sobre un pressupost 1500’-€.
Exp.21/2016 .- Aprovar la sol·licitud de llicència d’obres efectuada pel Sr. Alfons Margarit Oller,
per la rehabilitació del cobert existent a Ca la Mercè. S’aplica una taxa del 2.75% sobre un
pressupost de 24.700’-€. Resta condicionada a establir una fiança de 150€ en concepte de
gestió de residus, (segons Decret 89/2010).
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S’aproven les llicències d’obres per unanimitat dels presents.
La secretària exposa la possibilitat que per tal de no endarrerir l’atorgament de les
llicències d’obres es tramitin aquestes per Decret i no per aprovació del Ple, i
posteriorment el dia del Ple aquest es doni per assabentat.
Vots a favor: cinc (Sr. Celestí Rius, Sra. Rosa Maria Vilumara, Sra. Judit Cuberas, Sr.
Joan Lladó, Sr. Antoni Casals)
Vots en contra: Un (Sr. Jordi Fidel Soler)
S’aprova.

10.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
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
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.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm.11

reguladora de La taxa de subministrament
d’aigua

“Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per
distribució i subministrament d’aigua.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament,
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança.
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Article 3r.- Subjectes passius.
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament
d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa.
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent.
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris.
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de
comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el
registre de contribuents.
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.- Beneficis fiscals.
1.- Previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, per decret d’alcaldia, es podrà aplicar la
tarifa social de la taxa als ocupants d’habitatges que acreditin tenir uns ingressos globals no
superiors a 1,2 vegades el IPREM.
Per tenir dret a la bonificació caldrà acreditar els ingressos de tots els residents en l’habitatge
que constin al Padró Municipal d’habitants, i en tot cas:
Declaració jurada del nombre de residents a l’habitatge i els ingressos mensuals globals de tots
ells.
Còpia justificativa dels ingressos dels declarants.
L’obtenció de la bonificació per un any no suposa la dels anys posteriors, havent-se de sol·licitar
dins dels dos primers mesos de cada any.
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Article 6è.- Quota tributària.
1.

Es fixen les següents quotes trimestrals:

Domèstic: 46,40 €
Domèstic-Tarifa social: 23,20 €
Industrial / Comercial / Ramader/Obres: 65,00 €
Municipal: 46,40 €
2.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Ús domèstic :
1r.bloc (fins a 18 m3/trimestre): 0,4500 €/m3
2n.bloc (de 19 a 27 m3/trimestre): 1,1500 €/m3
3r.bloc (de 28 a 45 m3/trimestre): 2,1000 €/m3
4t.bloc (de 46 a 54 m3/trimestre): 2,3000 €/m3
5è.bloc (més de 54 m3/trimestre): 2,3000 €/m3
Ús domèstic – Tarifa Social:
1r.bloc (fins a 18 m3/trimestre): 0,2250 €/m3
2n.bloc (de 19 a 27 m3/trimestre): 0,5750 €/m3
3r.bloc (de 28 a 45 m3/trimestre): 2,1000 €/m3
4t.bloc (de 46 a 54 m3/trimestre): 2,3000 €/m3
5è.bloc (més de 54 m3/trimestre): 2,3000 €/m3
Ús industrial, obres i ramader :
1r bloc fins a 54 m3/trimestre: 1,3000 €/m3
2n bloc més de 54 m3/trimestre: 1,9000 €/m3
3.- Drets de connexió:

Al nucli de Castellfollit del Boix i Maians
Al nucli de Permanyer
Al Clot del Grau
A Fontanelles
Al clot de cal l’Isidró
Grevalosa
2n comptador ramader
Connexió d’un tall de comptador ( menys de 6
mesos)

270
2.525
1.653
1.560
1.560
1.790
600
0
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Independentment de la taxa de connexió s'abonarà en cada cas la taxa del comptador i tapa.
Article 7è.- Acreditament i període impositiu.
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei.
2. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud.
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests
efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent.
2. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums
les quanties que en la tarifa primera es contenen.
3. La liquidació es practicarà trimestralment.
Article 9è.- Notificacions de les taxes.
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis
singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb
caràcter previ a la prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta,
es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió en la matrícula
de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consums
successius, s’acreditin.
Article 10è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
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 24 de novembre de 2016 i que ha quedat definitivament aprovada en data ......,
entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.”
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

S’aproven provisionalment les ordenances fiscals per unanimitat dels presents.
S’acorda enviar per correu electrònic al Sr. Jordi Fidel Soler una còpia de l’acord de la
modificació de l’ordenança de l’aigua.
11.- Aprovació inicial del pressupost del 2017.

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2017, així com, les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els
llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988.
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Vist i conegut el contingut dels informes de l'Interventor municipal,

de data 16 de

novembre de 2016
Vist l'Informe d'Intervenció d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat
Pressupostària de data 16 de novembre del que es desprèn que la situació és d’equilibri.
Vist l'Informe d'Intervenció d’Avaluació del Compliment de la Regla de despesa de data
16 de novembre del que es desprèn que la situació és de Compliment. 2
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General d'aquest Ajuntament, per a l'exercici
econòmic 2017, juntament amb les seves Bases d'execució, i el resum de la qual per capítols és
el següent:

ESTAT DE DESPESES
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Despeses de Personal
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i
Serveis
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

392705 €
349205 €
166300 €
164205 €
1000 €
17700 €
43500 €
43.500 €
0,00 €
30000 €
0,00 €
30.000,00 €
422705 €

2

En el supòsit de l'incompliment de la regla de despesa, comportarà l'elaboració d'un Pla Economicofinancer de conformitat amb el
que es disposa en els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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ESTAT D'INGRESSOS
A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1: Impostos Directes
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres
Ingressos
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital
B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 8: Actius Financers
CAPÍTOL 9: Passius Financers
TOTAL:

422705 €
391480 €
177000 €
5930 €
27700 €
179800 €
1050
31225 €
0€
31225 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
422705 €

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General pel 2017, les Bases d'Execució i plantilla
de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions pels
interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests Acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a la Generalitat de Catalunya.
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S’aproven inicialment els pressupostos 2017 per unanimitat dels presents.
S’acorda enviar per correu electrònic al Sr. Jordi Fidel Soler una còpia dels pressupostos.
12.- Aprovació inicial de la 3a modificació del pressupost del 2016.
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per a les
quals no existeix crèdit en el Pressupost vigent de la Corporació, i atès que es disposa de
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del
Pressupost vigent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos s’efectuen amb
normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la present resolució.

Atès que en data 15 de novembre, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 /2016, del Pressupost
vigent en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a

majors ingressos

efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost vigent i de
transferència de crèdit entre partides de despesa d’acord amb detall següent:

Ampliacions /Baixes en aplicacions de despesa
Aplicació Pressupostària
Progr.
323
171
165
920
454
454

Econòmica
22000
21203
22100
46502
61901
61902

Núm
.

Descripció

Euros

Material escola bressol
Manteniment jardins i places
Enllumenat públic
Convenis consell comarcal
Camí de Permanyer
Arranjament camins

500
7000
3000
1000
53200
-18200
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454

61903

Arranjament camins

-35000
11500

TOTAL DESPESES

2on. FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb nous i majors ingressos ( subvencions) efectivament
recaptats sobre els totals previstos en alguns conceptes del Pressupost vigent, en els termes
següents:

Majors ingressos

ECONÒMIC
A
Concepte
116
290
312

Descripció

Increment del Valor dels terrenys
Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Serveis educatius
TOTAL INGRESSOS

Euros

2000
7000
2500
11500

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
S’aprova per unanimitat dels presents la tercera modificació del pressupost 2016.
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13.- Assumptes sobrevinguts
1.- Aprovació Provisional de l’Ordenança Fiscal núm. 28 de la Mancomunitat Inter
municipal de Serveis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Castellfollit del Boix i Sant
Mateu de Bages.
“Ordenança Fiscal núm. 28 – Taxa per la prestació de Serveis de Gestió dels Residus
Municipals.
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i
sòls contaminats, la Mancomunitat estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i
tractament dels residus municipals, que es regiran per la present Ordenança.
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
domèstics.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport
i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de les
activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos privats,
tals com aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells elèctrics i
electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres
menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de neteja de vies
publiques; zones verdes; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles
abandonats.
Article 3.- Subjectes passius
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1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació del servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament dels residus domèstics, les persones físiques o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o
utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es
presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari,
d’arrendatari, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels
habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els
usuaris, que són els beneficiaris del servei.
Article 4.- Obligatorietat de reciclar
S’estableix l’obligatorietat dels subjectes passius i dels usuaris del servei en general de reciclar
els residus generats, dipositant-los en els diferents contenidors habilitats a tal efecte pels Ens
gestors del servei.
Article 5.- Responsables
1. Son responsables tributaris les persones físiques o 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.
Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
Cate
goria
118,0
0€

Per cada habitatge

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

Per cada local comercial
Per cada solar sense edificar

Categoria
39,33 €
39,33 €
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NOTA: S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es realitzen activitats
domèstiques.
3. S’aplicarà una reducció de la taxa del 50,00 % per la prestació del servei en habitatges,
prevista a l’apartat 2.1, quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import del salari
mínim interprofessional.
4. Per a gaudir de la bonificació, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al Departament dels
Serveis Socials del respectiu Ajuntament, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
5. Vist l’informe dels Serveis Socials, el President de la Mancomunitat acordarà la concessió o
denegació del benefici fiscal sol·licitat i es notificarà a l’interessat.
Així mateix a sol·licitud dels interessats i un cop informada aquesta sol·licitud pels tècnics
municipals corresponents, el President de la Mancomunitat podrà acordar la concessió d’una
reducció en la taxa de fins al 50,00 % en els casos “molt singulars” no contemplats en aquesta
ordenança.
6. Si es concedís l’exempció i/o la reducció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sol·licitat.
7. Amb l’objectiu de fomentar l’ús de la deixalleria sigui fixa o mòbil, els cinc Ajuntaments que
integren la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell,
Castellfollit del Boix i Sant Mateu de Bages en coordinació amb el Consorci del Bages per a la
Gestió de Residus estableixen una bonificació de:
- 10% de la taxa per la gestió dels residus domèstics (Habitatge) al subjecte passiu que presenti
a l’Ajuntament durant o al finalitzar l’exercici pressupostari corresponent el “carnet de bonificació”
segellat per la deixalleria amb un mínim de dotze segells.
-20% de la taxa per la gestió de residus domèstics (Habitatge) al subjecte passiu que presenti a
l’Ajuntament durant o al finalitzar l’exercici pressupostari corresponent el “carnet de bonificació”
segellat per la deixalleria amb vint-i-quatre segells.
Les sol.licituts de bonificació les tramitarà i aprovarà cada municipi on resideixi el subjecte
passiu de la taxa i farà l’abonament la Mancomunitat.
Article 7.- Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la realització
del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan el
servei municipal de gestió de residus domèstics en els carrers o llocs on figurin els
habitatges utilitzats pels contribuents o els locals o solars subjectes a la taxa aquí regulada
estigui establert i en funcionament.
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2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia
de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits
d’inici o cessament en la recepció del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà a
aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 8.- Règim de declaració i ingrés
1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera vegada la taxa,
els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i presentaran, a aquest efecte,
la declaració d'alta corresponent i ingressaran, simultàniament, la quota que els correspongui,
segons el que estableix el punt 3 de l’article anterior.
2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades
que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a
partir del període de cobrament següent al de la data en què s’hagi produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que aprovi i anunciï la
Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu
de Bages i Castellfollit del Boix i o en el seu defecte l’Ajuntament corresponent, el qual no serà
inferior a dos mesos.
II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus
comercials.
Article 9.- Fet imposable
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector privat –
autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa vigent en matèria
de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la prestació
dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos.
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per l’activitat
pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els
mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa prevista a
l’article 2.1.b) de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus domèstics generats per la
realització d’activitats domèstiques en locals comercials inactius.
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Article 10.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es defineix a l’article
8 d’aquesta Ordenança, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article
35.4 de la Llei General Tributària que:
a) Sol·licitin la prestació del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o domèstics
generats per les indústries que desitgin utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del
establert per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat amb un gestor
autoritzat la gestió dels residus que produeixi l’activitat corresponent. Aquest acreditament
s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta
ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del
residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de febrer de
cada any.
3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini indicat, l’Ajuntament
considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus comercials i domèstics
generats per les indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament que té establert
la Corporació i per tant, tindrà aquest la condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels locals on
s’ubiqui l’activitat generadora dels residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes
satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.
5. Als subjectes passius d’aquesta taxa els hi és d’aplicació igualment l’article 4 de la present
Ordenança.
Article 11.- Responsables
1. Són responsables tributaris les persones físiques o 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.
Article 12.- 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.
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2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Categoria
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon. Allotjaments
A) Hotels, motels, hostals, pensions, hotelsapartaments fins a 20 places d’ocupació
B) Hotels, motels, hostals, pensions, hotelsapartaments de més de 20 places d’ocupació
C) Centres hospitalaris, col·legis i altres centres
de naturalesa anàloga
D) Residències-cases de pagès i cases de
colònies
E) Càmpings
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats, cooperatives,
magatzems a l’engròs de fruites, verdures,
hortalisses i peixateries, carnisseries, forns de
pa i semblants amb una superfície inferior a 100
m2
B) Supermercats, economats, cooperatives,
magatzems a l’engròs de fruites, verdures,
hortalisses i peixateries, carnisseries, forns de
pa i semblants amb una superfície superior a
100 m2
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Cafeteries i bars
B) Restaurants de fins a 15 coberts
C) Restaurants de 15 fins a 60 coberts
D) Restaurants de més de 60 coberts
E) Restaurants singulars/banquets
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
A) Cinemes, teatres i locals socials d’entitats
B) Sales de festes, discoteques, bingo
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils
o de serveis
A) Centres oficials
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D) Locals industrials
E) Altres locals no expressament tarifats

236,01 €
340,35 €
510,54€
236,01 €
179,13 €
474,11€
236,01€

340,35 €

513,31€
323,24€
513,31 €
898,63 €
2.586,00 €
117,98€
340,35 €

340,35€
340,35€
680,72 €
340,35 €
340,35 €

3. Els establiments de restauració que justifiquin la realització de compostatge amb els residus
orgànics que generen podran gaudir d’una bonificació del 20% de la tarifa. L’import de la
bonificació el gestionarà i aprovarà l’Ajuntament on estigui ubicat l’establiment i serà la
Mancomunitat qui abonarà a l’establiment l’import aprovat.
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Article 13.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament de residus comercials es
merita en el moment de sol·licitar-se o prestar-se el servei.
2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà
lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els
supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei; en aquest cas el període impositiu s’ajustarà
a aquesta circumstància.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 14.- Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei de
recollida transport i tractament de residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació
de la quota corresponent al primer període impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del
servei.
Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció del servei,
la taxa serà liquidada per la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus d’Aguilar de
Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Castellfollit del Boix i/o en el seu defecte
per l’Ajuntament corresponent i el cobrament de les quotes s’efectuarà en el període que aquest
determini.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31-12-2012 com a subjectes passius de la taxa per recollida, transport i tractament
de residus i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb un gestor autoritzat,
romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present
Ordenança, aprovi l’Ajuntament.
Article 15.- Infraccions i sancions
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes regulades en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Article 16.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total 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 amb el fi de simplificar
el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els procediments de
liquidació i recaptació.
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3. Totes les actuacions de gestió 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 delegaren 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.
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
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 per la Comissió Gestora de la
Mancomunitat en sessió celebrada el 08/11/2016 i de forma definitiva si en el període d’exposició
pública no es presenta cap al·legació, entrarà en vigor al dia 1 de gener del 2017 i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.”
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora
de les Bases de Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per 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 d’Aguilar de Segarra ( seu social de la Mancomunitat) durant 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest 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.”

El Ple es dona per assabentat.
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2.- El Sr. Alcalde explica al Ple que s’han demanat tres pressupostos per l’obra “Millora de
l’espai Públic de Maians”.
Els pressupostos presentats son els següents:
- Excavacions Miralles presenta un pressupost de 29.829,82€ (IVA INCLÒS)
- Excavacions Bonmar presenta un pressupost de 31.327,84€ (IVA INCLÒS)
- Josep Grau Vila presenta un pressupost de 31.801,07€ IVA INCLÒS)
S’adjudicarà l’obra a Excavacions Miralles perquè ha presentat el pressupost més
econòmic.

14.- Precs i preguntes.

No es planteja cap pregunta.

El senyor Alcalde aixeca la sessió a les 22:00h, de la qual dono fe.

L’Alcalde

La Secretària.
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