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PLE EXTRAORDINARI DE 3 DE NOVEMBRE DE 2011 

 

A  2/4 de 6 de la tarda del 3 de novembre de 2011, es constitueix, en sessió 

extraordinària , el ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de  la 

Casa de la Vila convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC els regidors 

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols   APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina   APM-CUP 

Sr. Albert Roma Martí CIU 

 

Assistits pel Secretari-Interventora Isidre Llucià Sabarich . S’informa que es 

procedirà a gravar el ple sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 2/4 i 5 minuts de 6 de la 

tarda, una vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es 

procedeix a tractar els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Modificació de les Ordenances per 2012 

2. Dedicació parcial de la Batllessa 

 

 

 

 

1.- MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES PER A L’EXERCICI 2012 

 

Les ordenances que han de estar vigents en el pròxim exercici de 2012, han de 

ser les vigents actualment  o bé han d’estar aprovades abans que finalitzi el 

present exercici del 2011. En el supòsit que sigui necessari procedir a reformar-

les, les modificacions corresponents han d’estar degudament aprovades abans 

del 31 de desembre de 2011. Això vol dir que han d’estar aprovades 

definitivament per l’Ajuntament i publicades en el Butlletí Oficial de la Província. 

El text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 

text refós de la Llei Reguladora e les Hisendes Locals, estableix en els seus 

articles 15 a 19 quin ha de ser el procediment per a l’aprovació i modificació de 

les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals 

 

L’estudi de les ordenances vigents, ha donat com a resultat la necessària 

modificació d’algunes ordenances fiscals tant en la seva redacció normativa, com 

en la seva part impositiva, amb l’objectiu d’aconseguir una major racionalitat 

dispositiva, i obtenir els ingressos adequats per al sosteniment dels serveis 
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municipals, i tot això sense modificar-ne unes i incrementant-ne el mínim 

necessari les altres, en consideració a la situació de crisi generalitzada en el 

nostre país. 

Per tot el que s’exposa, es proposa la reforma de les ordenances vigents 

mitjançant les modificacions necessàries, així com el nou establiment, per a que 

siguin vigents en el proper exercici del 2012, d’acord amb la proposta següent: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

Modificar l’article 6.- Quota tributària: 

Es modifica el tipus de gravamen que serà el següent: 

 

Béns urbans 0,84 

Béns rústics 0,80 

 
 

Ordenança Fiscal núm. 5. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I 

OBRES 

Es modifica el redactat de l’article 6, que queda de la forma següent: 
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
Es concedirà, si s’escau, una bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració 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. 
Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats a l’apartat 2 d’aquest 
article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’apartat 2 de l’article 
9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. El 
termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de 
presentació de la sol·licitud. 

Es modifica el tipus de gravamen de l’article 8 que serà el següent: 

El tipus de gravamen serà el 4 %. del pressupost de les obres, amb un mínim de 

1000 €.  

 

Ordenança fiscal núm. 7.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les 

voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 

mercaderies de qualsevol mena. 

Es modifica els epígraf 1 i 2 de la tarifa 1 de la quota tributària de l’article 6 que 

serà el següent: 
Epígraf 1.  Amb modificació de rasant  

 

Per cada 

plaça 

 

 

En carrers de 1a. Categoria 

En carrers d’altres categories 

                                                                             

25,08 €/any 

 

   
Epígraf 2. Sense modificació de rasant  

 

Per cada 

plaça: 

 

 

En carrers de 1a. categoria 

En carrers d’altres categories 

 

25,08 €/any 
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Ordenança fiscal núm. 13.- Taxa per parades, Barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i industries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic. 

Queda sense efecte qualsevol acord anterior de deixar en suspens l’aplicació de 

l’Ordenança, (acord del Ple de la Corporació de data 6 d’octubre de 2009), 

adoptat quan la taxa per parades del mercat setmanal era inclosa en una altra 

Ordenança Fiscal (núm. 9). 
Epígraf Per cada 

període 

7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres, 
restaurants, bars, fondes i similars. Per cada parada/any  

5 € 

8. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb camions o vehicles per a la venda 
d’entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc. Per cada parada/any 

5 € 

9. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de xocolateria, 
patates  i massa fregida. Per cada parada/any 

5 € 

10. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per a la 
venda de gelats, torrons i de dolços. Per cada parada/any 

5 € 

11. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de parades per a la 
venda de mariscos. Per cada parada/any 

5 € 

12. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o 
parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per 
cada parada/any 

5 € 

13. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades per a la venda de: 
a) Flors. Per cada parada/any 
b) Aigües i tabac. Per cada parada/any 

5 € 

14. Fotògrafs, dibuixants i caricaturistes. Els artefactes que s’utilitzin com a 
complement de les seves activitats pagaran per cada parada/any 

5 € 

15. Llicències per a la venda ambulant, en el braç, dels articles següents: 
a) Globus i quincalles  
b) Altres articles  

5 € 

18. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la venda o exposició d’articles no 
especificats en els epígrafs anteriors. Per cada parada/any 

5 € 

 

Ordenança fiscal núm. 16.- taxa per l’expedició de documents administratius 

Es modifica les quotes tributàries de l’article 6 i s’hi afegeix l’epígraf 3.5 i 

s’elimina l’epígraf 5.4 (instal·lació de rètols) d’acord amb el redactats següents: 

 Euros 

Epígraf 1. Censos de població d’habitants  

1.1.  Certificacions d’empadronament en el cens de població 

- Vigent 

- De censos anteriors 

1,00 € 

1.2. Certificats de convivència i residència 1,00 € 

Epígraf 2. Certificacions  

2.1. Certificació de documents o acords municipals 1,00 € 

2.2. Certificats impost béns immobles anteriors 

2.3. Certificats impost béns immobles vigents 

1,00 € 

1,00 € 

2.4. informes Alcaldia 1,00 € 

Epígraf 3. Documents expedits per les oficines municipals  

3.1. duplicats IVTM 1,00 € 

3.2. per compulses (per cada full) 

3.3.  Pel bastanteig de poders que hagin de produir efecte a les 

oficines municipals (per cada full) 

0,20 € 

 

0,20 € 

3.4 Fax, per full 0,90 € 

3.5 Per impressió d’USB per full 0,06 € 
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Epígraf 4. Fotocòpies  

4.1. DinA 4 blanc i negre 0,06 € 

4.2. DinA 4 color 0,17 € 

4.3. DinA 3 blanc i negre 0,12 € 

4.4. DinA 3 color   0,34 € 

Epígraf 5. Documents relatius a serveis d’urbanisme  

5.1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 23,00 € 

5.2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics a 

instància de part 

 

23,00 € 

5.3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de 

terrenys o consulta per a edificació a instància de part 

 

23,00 € 

5.5. per cada còpia de plànol  L’import de la 
factura 

corresponent 

5.6. Per la gestió externa de les còpies de plànols  10,00 € 

5.7. Per cada certificació de l’arquitecte o enginyer municipal, en 

valoració de danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis 

 

60,00 € 

5.9. Obtenció de cèdula urbanística 23,00 € 

 

Ordenança fiscal núm. 22.- Taxa sobre calderes de vapor, motors, 

transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions 

anàlogues d'establiments industrials i comercials 

Es modifica la quota tributària de l’article 6, d’acord amb la taula següent: 
A) Motors 
- Per cada CV o fracció 
- Amb una quota mínima de  

 
4,91 €/cv 
Fracció/any 

B) Calderes de vapor, generadors, etc. 
- Per cada m² o fracció de superfície de calefacció 
- Amb una quota mínima de  

 
4,91 €/cv 
Fracció/any 

 

Ordenança fiscal núm. 26.- Taxa per la prestació de serveis en la piscina 

municipal. 

Es modifica la  quota tributària de l’article 6, aplicant les tarifes següents: 

1. Abonament familiar de temporada 100,00 € 

2. Abonament individual de temporada 58,00 € 

3. Abonamenmt infantil de temporada ( fins a 14 anys) 40,00 € 

4. Entrada adults 6,00 € 

5. Entrada infantils  3,00 € 

6. Abonaments per 10 dies 30,00 € 

7. Abonament individual jubilat/a 31,00 € 

8. Abonament familiar jubilat/a 48,00 € 

 

Ordenança fiscal núm. 27.- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

Es modifiquen les tarifes dels epígraf 4t i 5è de l’article 6, Quota tributària, els 

imports de les quals queden amb les quantitats següents: 

 

Epígraf 4rt. Inhumacions 

En mausoleu 
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En nínxol 

En sepultura 

10,74 € 

Epígraf 5è. Manteniment 

Per la conservació i neteja dels nínxols en un any 

 

19,66 

€/any 

 

Ordenança fiscal núm. 28.- Taxa pel servei de clavegueram 

Es modifiquen les tarifes de la quota tributària de l’article 6, Quota tributària, els 

imports de les quals queden amb les quantitats següents: 

1. Fins a 84m3 de consum d’aigua/any                               25€ 

2. De 85 a 160 m3 de consum d’aigua/any                          50€ 

3. Més de 160 m3 de consum d’aigua/any                           75€ 

 

Bonificacions : 

En cas de persones en situació de risc d’exclusió social (per estar cobrant un 

subsidi, Pirmi o qualsevol altre situació assimilada), amb l’informe previ dels 

serveis socials municipals, s’aplicarà una bonificació del 30% en l’import de la 

taxa a liquidar per aquest concepte. 

 

Ordenança fiscal núm. 29.- Taxes per recollida, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 

d'escombraries i altres residus urbans. 

Es modifiquen les tarifes de la quota tributària de l’article 6, Quota tributària, els 

imports de les quals queden amb les quantitats següents: 

Habitatges  Categoria dels 
carrers 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
5ª. 

1. Per cada habitatge (el que es destina a domicili particular de 

caràcter familiar) 

2. Despatx professional (en general) 

3. Allotjaments: hotels, motels, hotel-apartaments i hostals de 

3, 2 o 1 *, pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, 

col·legis i anàlegs, per cada 20 places o fracció   

4. Comerços d’alimentació, forns de pa, carn, peix, economats, 

cooperatives i anàlegs 

5. Establiments de restauració : cafeteries, bars i restaurants 

6. Altres locals comercials : oficines bancàries i altres no 

expressament tarifats en els punts anteriors  

7. Establiments industrials 

     124,67 € 

215,47 € 

 

215,47 € 

215,47 € 

215,47 € 

215,47 € 

319,26 € 

 

Ordenança fiscal núm. 30.- Taxa pel subministrament d’aigua 

Es modifiquen la tarifa  1a de la quota tributària de l’article 6, Quota tributària, 

els imports de la qual queden amb les quantitats següents: 

Tarifa 1ª. Subministrament d’aigua  

Habitatges, locals comercials, fàbriques i tallers :  

per cada m3 consumit, fins a 21 m3 (mínim) 

entre 22 i 40 m3 

excés de 40 m3 

Canvi de nom de comptador 

 

0,632564 €/m3 

1,012098 €/m3 

1,265131 €/m3 

10,00 € 
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Intervenció dels Regidors/es 
 
El grup municipal de CIU ha demanat per escrit que s’incorpori a l’expedient l’informe 
econòmic.  
 
Intervenció de l’Alcaldessa: ja hi és. Explica quin ha estat el criteri que s’ha seguit en la 
modificació de les ordenances fiscals, fent un increment del 3,2 %, que és el de l’IPC, en alguns 
casos i, en d’altres, l’increment és obligat per tal d’anivellar ingressos i despeses.  

 
El regidor del grup municipal APM-CUP Josep Salvans Codina diu que l’IBI s’apuja un 3,7 
%, i no pas l’IPC. I això són bastants diners. I en casos com el preu de les parades del mercat, 
l’increment és d’un 8 %. Diu també que l’Ordenança número 13 no hi veu ocupació de via 
pública, per part de bars, amb taules i cadires. Pregunta què es paga per aquest concepte. I pels 
que fan obres. Demana un llistat de totes les taxes que hi ha a l’Ajuntament, a banda de les que 
ara s’estan modificant. Diu que els preus de les piscines s’incrementen de manera diferent i 
demana que se li expliqui. 
 
El Regidor Sr. Esteve Sidera Jubany explica que cal arribar a un punt on tothom pugui 
accedir-hi.  
 
L’Alcaldessa especifica que a la piscina hi ha un dèficit d’11.000 € i els increments s’han fet de 
la manera més raonable possible. 
 
El Regidor Josep Salvans demana perquè s’incrementa d’un 164 % a un 700 % el preu del 
rebut de clavegueram. Pregunta perquè? 
 
Respon l’Alcaldessa que s’ha calculat el cost de la màquina per netejar el clavegueram, i també 
s’han previst diferents trams, perquè es considera més just i equitatiu per a tothom. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta per la bonificació del 90% potestativa, a quins edificis 
del poble afectaria?.  Demana que l’Ajuntament aprofiti la tramitació del POUM per fer un catàleg 
per intentar conservar elements històrics o d’especial interès. 
 
Se li explica  que no hi ha a data d’avui cap edifici que reunís les característiques legals d’especial 
interès per a gaudir d’aquesta bonificació.  
 
La regidora Liliana Vilanova diu que en el cas del clavegueram, algunes famílies tenen 
bonificació en el rebut de l’aigua i, en canvi, en abocar aquesta aigua al clavegueram, no es té en 
compte, i no ho troba just ni lògic. 
 
El regidor del mateix grup Josep Salvans Codina pregunta si amb aquesta taxa es cobrirà el 
cost de la neteja. 
 
Respon el regidor Esteve Sidera Jubany que no però que com a mínim es pot minimitzar 
l’impacte. 
 
El regidor del grup municipal de CIU  Albert Roma Martí diu que no veu just que fins a 
84m3 de consum d’aigua es pagui 25 € i si gastes 85m3 s’hagi de pagar 50 €.  
 
Respon el regidor Esteve Sidera que han contemplat tres trams com l’aigua, quan també se’n 
podien haver fet més, i com també se’n podrien fer més pel consum de l’aigua.  
 
El regidor del grup municipal de CIU Albert Roma diu que considerant que no ha pogut tenir 

accés als informes econòmics perquè no eren a l’expedient, hi votarà en contra i hi formularà 
al·legacions durant la seva exposició pública. 
 
Els regidors del grup APM-CUP manifesten que hi votaran en contra perquè no s’ha respectat prou 
l’increment del 3,2 % de l’IPC i perquè no se’ls permet votar cada ordenança per separat, doncs 
amb algunes hi estan d’acord. 
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Procés de votació:: 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra  

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en contra) 

 

 

 

 

2  .- DEDICACIÓ PARCIAL DE LA BATLLESSA 

 

En data 26 d’abril de 2011 el Director General d’Administració Local va dictar 

una Resolució per la que es resol la primera fase de la convocatòria per atorgar 

compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici de 2011.  

 

Aquest Ajuntament va destinar aquesta ajuda per fer front a la retribució de la 

Batllessa, per la seva dedicació completa. Posteriorment, amb la constitució dels 

Consell Comarcals, la Batllessa va passar a ocupar la responsabilitat com a 

consellera de l’àrea de serveis a les persones, amb dedicació parcial. 

 

Atès que la legislació vigent impossibilita la dedicació completa en dues 

institucions de forma simultània, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- La dedicació de la Batllessa en l’exercici de les tasques inherents al seu 

càrrec, serà parcial : 90 % de la jornada. 

 

Segon.-  Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local de 

la Generalitat de Catalunya. 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora del grup municipal Liliana Vilanova  pregunta si ja s’ha fet l’estudi dels sous.  
També pregunta per quin motiu es redueix el 10% la jornada, i no el 15 %, per exemple. 
 
Respon l’Alcaldessa que el % que es redueix és el mínim que es demanava per no estar en 
incompliment legal i per això rectifica el percentatge de la dedicació. Però ressalta que la seva 
jornada és i seguirà sent del 100%, tot i anar al Consell Comarcal. 
 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat. 

 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a 

2/4  de 7 de la tarda. En dono fe. 


