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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES EL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
 
 
PRESIDEIX :  
 
Sr. Joan Carles Batanés Subirana  
( GfP ) 
 
ASSISTEIXEN :  
 
Sra. Marta Flotats Riera ( GfP ) 
Sr. Xavier Racero Esquius ( GfP ) 
Sra. Mercè Casals Martínez ( CIU )  
Sr. Vicenç Llorens Concustell  ( CIU ) 
Sra. Dolça Olga González Recacha  
( CIU ) 
Sr. Pere Canyes Serra ( CIU ) 
Sr. Tomás Casero García ( PSC ) 
Sr. Agustí Masana i Santamaria  
( Imagina’t ) 
Sra. Manoli Martín i Rey ( Imagina’t ) 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA :   
 
Sr. Isidre Malagarriga Sala ( GfP ) 
Sr. Roger Grandia Borràs ( CIU ) 
Sra. Cristina Murcia Caraballo ( PSC ) 
 
 
SR. SECRETARI : 
 
Sr. Santiago González Castellanos 

 
 
 
 
Al saló de Plens de la Casa Consistorial 
essent les onze hores del dia vint-i-cinc 
d’octubre de dos mil dotze, prèvia 
convocatòria a tal efecte, es reuneixen, als 
efectes de celebrar sessió extraordinària de 
l’Ajuntament , els senyors/es regidors/es al 
marge ressenyats, sota la presidència del 
Sr-. Alcalde- President, Sr. Joan Carles 
Batanés Subirana, i actuant com a 
Secretari el Vicesecretari de l’Ajuntament 
Sr. Santiago González Castellanos.  
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Comprovat el quòrum d’assistència del regidors/es,  el Sr. Alcalde-President, declara oberta la 
sessió, procedint-se seguidament a tractar el dictamen que configura l’únic punt de l’ordre del 
dia , el contingut del qual és el següent :  
 
ORDRE DEL DIA  
 
1. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals per l’any 2013.  
 
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. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment, i que per millor 
comprensió es recullen en annex al present. 
 
Les ordenances municipals que es modifiquen relatives a impostos i taxes adopten com a text 
el de les ordenances tipus aprovades per Diputació de Barcelona i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de 28.9.12, en ús de les competències pròpies d’assistència jurídica i tècnica 
als municipis, publicant-se els elements tributaris de determinació obligatòria que es modifiquen 
i consten a l’annex dels acords. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereixen l’article 25 del Reial Decret Legislatiu  
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals, en els quals 
es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o 
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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 la 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, d’acord amb  l’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals. 
 
Vist l’inorme emès per l’Interventor i l’emès pel Secretari de la corporació en relació amb el 
procediment per l’aprovació de la proposta de modificació formulada,  es proposa al Ple, previ 
dictamen de la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Centrals, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció 
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a  l’exercici 2013 i 
següents, segons el model tipus d’ordenança aprovat per la Diputació de Barcelona i publicada 
íntegrament al BOP de 28.09.12.   
 
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2013 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 

- Ordenança fiscal núm. 1, Impost sobre béns immobles 
- Ordenança fiscal núm. 2, Impost d’activitats econòmiques 
- Ordenança fiscal núm. 3, Impost de vehicles de tracció mecànica 
- Ordenança fiscal núm. 4, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
- Ordenança fiscal núm. 5, Impost per construccions, instal.lacions i obres 
- Ordenança fiscal núm. 11, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i 
les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena que passa a denominar-se Taxa per utilització privativa o aprofitament 
especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de 
qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  
-  Ordenança fiscal núm. 12, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa.  
-  Ordenança fiscal núm. 13, de preus públics.  
- Ordenança fiscal núm. 14, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic.  
- Ordenança fiscal núm. 17, Taxa per  expedició de documents administratius.  
- Ordenança fiscal núm. 19, Taxa per  la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.   
- Ordenança fiscal núm. 21, Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 
- Ordenança fiscal núm. 22, Taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a 
l’inici de les activitats, que passa a denominar-se Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
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pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques.  
- Ordenança fiscal núm. 25, Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres 
serveis assistencials 
- Ordenança fiscal núm. 26, Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial 
d’instal·lacions municipals.  
- Ordenança fiscal núm. 29, Taxes per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals. 
- Ordenança fiscal núm. 31, Taxa pel subministrament d’aigua.  
- Ordenança fiscal núm. 37, Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb 
els animals de companyia.   
- Ordenança fiscal núm. 40, Taxa per l’atorgament de llicències de primera utilització o 
ocupació d’edificis.  
 
 

S’adopta el model tipus d’ordenances municipals aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat íntegrament al BOP de 28.09.12, a excepció dels elements tributaris de determinació 
obligatòria per part de l’Ajuntament. (coeficient i tarifes en l’IVTM, tipus de gravamen en 
l’IIVTNU, epígrafs i tarifes en les taxes i preus públics) 
 
 
TERCER.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la  
pàgina web municipal (www.santfruitos.cat) durant el termini de trenta dies hàbils comptats a 
partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe en 
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals  
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.  
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.  
 
QUART.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província 
els acords elevats a definitius sota els següents criteris:  
 

1) Es publicaran integrament els elements tributaris tals com la determinació de conceptes 
tributaris, tipus impositius, tarifes, índexs i coeficients, així com els preceptes que 
difereixen del model tipus aprovat i publicat per la Diputació de Barcelona. 

2) Per a la resta del text, serà suficient la remissió expressa al text model aprovat i 
publicat per la Diputació de Barcelona al Butlletí Oficial de la Província de 28.9.12. 
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ANNEX 1: ORDENANCES MODIFICADES 
 
  

 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 

 
A l’article 8.2 s’afegeix una referència al Reglament general de les actuacions i procediments 
de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels 
procediments d’aplicació dels tributs.  
 
A l’article 10.1 s’afegeix  un nou paràgraf :  
 

“A efectes de recaptació dels ingressos, tant en període voluntari com en període 
executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es 
traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.” 

 
I un nou apartat 7è :  
 

“7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest 
Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
en matèria de terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic.” 

 
A l’article 14.3 s’estableix que quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, 
correspondrà a l’òrgan competent de l’Ajuntament. 
 
A l’article 16.1 s’especifica que el termini de vint dies serà en dies “naturals”. 
 
A l’article 20.5 s’afegeix un nou paràgraf :  
 

“No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals 
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar 
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es 
realitzi l’esmentada consulta.” 

 
A l’article 25, s’afegeix un nou paràgraf 3, amb la qual cosa la resta de paràgrafs següents 
canvia la numeració :  
 

“3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no se 
suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació que 
pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria 
censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos 
corresponent.” 

 
A l’article 28.4, es dóna un nou redactat :  
 

“4. Quan es tracti de pagaments duplicats, la devolució es podrà realitzar a les oficines 
centrals o perifèriques de L’ORGT  aportant els documents originals acreditatius del 
pagament, o manifestant davant el funcionari competent de l’ORGT les dades perquè 
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es pugui comprovar informàticament la realitat del pagament i el dret a obtenir la 
devolució.” 

 
A l’article 30.1, s’afegeix un nou paràgraf :  
 

“Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.” 

 
A l’article 32.1, es suprimeix “ i l’adaptació aprovada per l’Ajuntament”. 
 
A l’article 32.2, es substitueix “els elements identificatius del vehicle i la infracció” pels 
“elements identificatius necessaris”. 
 
A l’article 32.4, es suprimeix la referència a la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú. 
 
Es suprimeixen els apartats 5, 6 i 7 de l’article 32.  
 
A l’article 33, se li dóna un nou redactat :  
 

“Article 33.- Notificació electrònica de denuncies i sancions 
 
1. Es notificaran electrònicament, les denúncies i sancions a les següents persones: 
 
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial. 
 
b) Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l’ORGT, 
hagin acceptat el procediment de notificació electrònica. 
 
c) Altres persones que hagin sol·licitat la notificació electrònica. 
 
2. Es remetrà un missatge al telèfon mòbil i/o a l’adreça del correu electrònic designats 
per l’interessat, Informatius de l’existència de la notificació de la denúncia i de la seu 
electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la notificació. 
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula de 
pas” que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum. 
 
4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició 
del denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual 
la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu representant, 
han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat que es 
comprovi la impossibilitat tècnica o material de accedir-hi. 
 
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat 
tècnica, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a 
l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals 
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des de que la notificació s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha 
practicat. 
 
7. Es podran notificar en la direcció electrònica vial, o en el TESTRA, segons 
procedeixi, els actes del procediment recaptatori de les multes imposades a persones 
posseïdores de direcció electrònica vial. En el seu cas, s’informarà els interessats del 
previst en aquest apartat quan es notifiqui l’inici del procediment sancionador.” 

 
A l’article 34.6 es suprimeix la referència a les notificacions telemàtiques i s’afegeix al final 
“donant-se per complimentat el tràmit i continuant-se el procediment.”.  
 
A l’article 36.1 es modifica el termini de “15 dies naturals” per “20 dies naturals” i es suprimeix el 
terme “sancionadora” al segon paràgraf al parlar de la resolució.  
 
A l’article 36.3 es dóna un nou redactat :  
 

“Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el 
conductor habitual disposaran d’un termini de vint dies naturals per identificar el 
conductor responsable de la infracció. 
 
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu 
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la infracció, 
el número d’expedient sancionador i el DNI de la persona que realitza la comunicació”. 

 
A l’article 37, es dóna un nou redactat :  
 

“Article 37.- Pagament de les multes 
 
1. Les multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment de la 
denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació. 
 
2. Vençut el termini d’ingrés de pagament voluntari sense que s’hagi satisfet la multa, la 
seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es meritaran els 
recàrrecs del període executiu previstos a l’article 28 de la Llei General Tributària sobre 
l’import nominal de la multa, i els interessos de demora. 
 
3. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori 
de les multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT. 
 
4. Les multes es podran satisfer en entitat bancària col·laboradora, per telèfon trucant al 
Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu electrònica de l’ORGT. 
 
5. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comès una infracció seran responsables 
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents: 
 

a) Robatori o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la 
voluntat del titular. 
 
b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor. 
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c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor 
habitual; en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el 
conductor habitual.” 

 
A l’article 48.3. es suprimeix el text “Nogensmenys, les infraccions comeses quan era vigent el 
règim anterior es sancionaran d’acord amb allò que s’hi disposava, llevat que el nou règim els 
resulti més afavoridor.” 
 
A l’article 48.4, es suprimeix el text “per haver estat incloses en els seus plans d’inspecció.” 
 
A l’article 54.1, es suprimeix el text “Si encara no ha prescrit el dret a sancionar-les, les 
infraccions comeses abans que hagués entrat en vigor la vigent Llei general tributària es 
sancionaran d’acord amb la normativa anterior, llevat que el nou règim sancionador els sigui 
més avantatjós.” 
 
 
IMPOSTOS: 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, IMPOST DE BÉNS IMMOBLES  
 
A efectes fiscals d’aquesta ordenança, s’assimila la família nombrosa a la família 
monoparental.  
 
En concret, es modifiquen els articles 5.3, que queda amb el següent redactat :  
 

“Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa o família monoparental en la data de meritament de 
l’impost, tindran dret a una bonificació de la quota íntegra, d’acord amb la següent 
taula: 
 

Valor cadastral de l’habitatge  Bonificació 
Fins a 100.000 € 45 % 
De 100.001 € en endavant  35 % 

 
S’incorpora un nou tipus de bonificació : 
 

“3. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les 
ordenances municipals. 
 
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin 
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent. 
 
Per a gaudir d'aquesta bonificació, s'haurà de presentar davant la hisenda municipal la 
següent documentació acreditativa:  
 
- Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència urbanística, el 
qual ha d'incloure la instal·lació del sistema per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia solar.  
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- Que s'acrediti la seva implantació amb el certificat final d'obra, acompanyat del 
certificat de fabricació de la instal·lació.  
 
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.” 
 

El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, IMPOST SOBRE ACTVITATS ECONÒMIQUES  
 
A l’article 5, s’incorpora una nova bonificació potestativa :   
 

“A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran 
d’una bonificació, del 10%, de la quota tributària del període impositiu corresponent els 
subjectes passius per quota municipal que incrementin, el 10% i com a mínim amb un 
treballador  la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit afectes al 
conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi. Durant l’exercici en curs, caldrà 
justificar en l’any vençut i bonificar a l’exercici següent.  
 
 L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb 
contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el 
mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un 
any, amb les següents especialitats: 
 
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i desprès de l’operació. 
 
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es 
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de 
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
 
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent 
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.  
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar dintre del primer trimestre de l’any en el qual 
és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa. L’acord de concessió 
inclourà, si s’escau, el càlcul de la quota tributària bonificada que integrarà la liquidació 
del període impositiu corresponent.” 

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
Es modifica en el sentit següent :  
 
A l’article 5.b), es suprimeix el text “ que hagin establert conveni amb l’Ajuntament”. 
 
A l’article 5.c), bonificació per vehicles elèctrics i bimodals ( híbrids ) s’incrementa el 
percentatge de bonificació del 25% a 30%, per tipus de carburant utilitzat ( mediambientalment 
sostenible :  
 

“c) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost a favor dels titulars de 
vehicles que,  per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus 
motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.  Per a gaudir d’aquesta 
bonificació caldrà aportar :  
 
- Còpia del permís de circulació del vehicle 
- Còpia de la fitxa de característiques tècniques del vehicle” 

 
A l’article 6, Quota tributària, el coeficient a aplicar serà de 1,9, quedant les tarifes de la 
següent manera :  
 

Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13

OF núm. 3 IMPOST VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
A)TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals 23,35 23,98 2,70%
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 63,05 64,75 2,70%
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 133,09 136,69 2,70%
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 165,78 170,26 2,70%
De més de 20 cavalls fiscals 207,20 212,80 2,70%
B) AUTOBUSOS 0,00
De menys de 21 places 154,11 158,27 2,70%
De 21 a 50 places 219,48 225,42 2,70%
De més de 50 places 274,36 281,77 2,70%
C) CAMIONS 0,00
De menys de 1000 Kg. De càrrega útil 78,22 80,33 2,70%
De 1000 a 2999 kg. De càrrega útil 154,11 158,27 2,70%
De més de 2999 a 9999 kg. De càrrega útil 219,48 225,42 2,70%
Més de 9999 kg. De càrrega útil 274,36 281,77 2,70%
D) TRACTORS 0,00
De menys de 16 cavalls fiscals 32,69 33,57 2,70%
De 16 a 25 cavalls fiscals 51,37 52,76 2,70%
De més de 25 cavalls fiscals 154,11 158,27 2,70%
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA 0,00
De menys de 1000 kg. I més de 750 kg. De càrrega útil 32,69 33,57 2,70%
De 1000 a 2999 kg. De càrrega útil 51,37 52,76 2,70%
De més de 2999 kg. De càrrega útil 154,11 158,27 2,70%
F) D’ALTRES VEHICLES 0,00
Ciclomotors 8,18 8,40 2,70%
Motocicletes fins a 125 cc. 8,18 8,40 2,70%
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc. 14,00 14,38 2,70%
Motocicletes de més de 250 cc i fins a 500 cc. 28,03 28,79 2,70%
Motocicletes de més de 500 cc. I fins a 1000 cc 56,04 57,55 2,70%
Motocicletes de més de 1000 cc 112,07 115,10 2,70%  
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A l’article 8.1, s’estableix que la gestió de l’impost correspon a l’ajuntament del domicili que 
consta al permís de circulació. S’afegeix que en cas de no constar-hi, la gestió correspon a 
l’ajuntament que consta com a “domicili del vehicle” al Registre de Vehicles de la DGT.  
 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

 
A l’article 3, relatiu als subjectes passius, s’afegeixen apartat tercer per a recollir la modificació 
de l’article 106 del TRLHL efectuada per l’article 9 del RDL 6/2012, de 9 de març, de mesures 
urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos ( BOE núm. 60 DE 10.3.12 ), 
quedant redactat de la següent manera :  
 

“3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de 
l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la seva 
vivenda prevista a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el 
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.” 

 
A l’article 6.2 es desglossen les bonificacions potestatives en :  
 

“a) El 35% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge no excedeix de 
60.000,00 €. 
 
b) El 15% si el valor cadastral del sòl corresponent a l’habitatge és superior a 60.000,00 
€.” 

 
En referència als articles 7 i 8, Base imposable i tipus de gravamen, quota i percentatge de 
reducció del valor cadastral, es fan les següents consideracions :  
 
L’article 4 del RDL 12/2012, de 30 de març, mitjançant el qual el qual s'introdueixen diverses 
mesures tributàries i administratives adreçades a la reducció del dèficit públic ( BOE núm. 78 
de 31 de marÇ de 2012 ), modifica novament la redacció de l’article 107.3 del TRLHL, per 
convertir en potestativa per als ajuntaments l’aplicació de la reducció de la base imposable 
quan es modifiquen els valors cadastrals com a conseqüència d'un procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general. Segons l’exposició de motius de l’esmentada norma dita mesura 
possibilita que els Ajuntaments puguin incrementar la seva autonomia financera i, 
consegüentment, farà possible reduir el dèficit de les corporacions municipals.  
 
D'altra banda s'ha de tenir en compte que l’esmentat article 4 del RDL 12/2012 ha eliminat el 
percentatge de reducció mínim del 40, mantenint el límit màxim de reducció del 60%.  
 
Així, tenint en compte que la reducció s'ha convertit en potestativa i que s'ha eliminat el límit 
mínim del 40%, els Ajuntaments amb ponències de valors totals vigents a partir de l’any 2009 
poden optar per modificar el percentatge de reducció per tal de reduir-lo o establir la no 
aplicació de l’esmentada reducció. 
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D'altra banda, cal recordar que la sentencia del jutjat contenciós-administratiu núm. 13 de 
Barcelona de data 22 de juliol de 2011 (sentencia núm. 219), ha manifestat que si bé és 
correcta la tècnica consistent en la remissió municipal a les Ordenances fiscals tipus de la 
Diputació de Barcelona, per tal d'exercitar adequadament l’opció prevista a l’article  107.3 del 
TRLHL, consistent en fitxar una reducció del valor cadastral en el supòsit de ponències de 
valors totals, és necessària una decisió municipal de caràcter específic.  
 
D'acord amb aquests antecedents s'ha considerat convenient traslladar la regulació del 
percentatge de reducció de fins al 60%, que en exercicis anteriors es trobava regulat a l’article  
7é (base imposable), a l’apartat 3er de l’article  8è. 
 
Per tot això es recomana als Ajuntaments amb revisions cadastrals entre l'any 2009 i el 2013, 
que adoptin els acords necessaris per tal que consti de forma clara quina és la seva voluntat 
respecte a l’aplicació o no de la reducció i, en el seu cas, quin és el percentatge a aplicar. 

 
Així doncs, l’article 7.4.d), Altres drets reals, que regula les normes pel càlcul de la base 
imposable  en la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini no 
inclosos en apartats anteriors, afegeix la previsió següent: 
 
"En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en el moment de 
la transmissió a l’efecte de l’impost sobre béns immobles".L’arrticle 7.8 desapareix com a tal i 
es fusiona amb l’article 8.3.  
 
A l’article 8.1, es modifiquen els apartats a) i b), quedant de la següent manera :  
 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc 
anys  : .3,70. 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys :  
3,20.  

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, IMPOST PER CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I 
OBRES 

 
S’ha donat nova redacció a l’articulat de l’ordenança en allò afectat per les previsions 
contingudes als article 100 a 103 del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, en la seva modificació operada pel RDL 
19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats 
serveis.  
 
Igualment, s’adequa la definició de partides ( benefici industrial del contractista ) que s’ha 
d’excloure de la determinació de la base imposable, en aplicació de la jurisprudència del 
Tribunal Suprem, reiterada en Sentència d’1 de desembre de 2011.  
 
L’article 6.1, s’hi dóna una nova redacció amb la finalitat de separar l’apartat primer segons la 
següent relació de bonificacions :  
 

- a) Bonificació del 60 % per cent quan es tracti d’obres de foment del treball i l’ocupació.  
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o L’Informe Tècnic per delimitar el que s’entén per aquestes obres s’elaborarà 
per part dels serveis Tècnics. 
 

-  b) Bonificació del 50 % per cent quan es tracti d’obres socials, cultural i històriques. “  
  
A l’article 6.2, s’amplia la bonificació al 100% per la supressió de barreres arquitectòniques, 
cosa que suposa l’exempció de l’impost en aquest supòsit.  
 
S’afegeixen quatre nous apartats a l’article 6 , que queda redactat de la següent manera :  

“5. Gaudiran d’una Bonificació del 30% de la quota de l’impost: Les obres de 
rehabilitació d´habitatges i/o edificis del Nucli Antic que està delimitat perfectament en 
el planejament del municipi, quedant excloses  les que es poden acollir a la següent 
bonificació.  
 
6. Gaudiran d’una bonificació del 75% en la quota de l’Impost: Les obres de millora o 
rehabilitació integral de façanes en qualsevol indret del terme municipal.  
  
7. Gaudiran d’una Bonificació del 80% de la quota de l’impost: Les obres dels 
habitatges i/o edificis que millorin l’eficiència energètica d’aquests. 

 
Es requerirà com a informe tècnic i certificat les fitxes validades de l’estudi energètic de 
l’edifici, sempre subjecte a llicència.  
 
8. Les Bonificacions detallades s´aprovaran per l’òrgan competent, prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, i previ informe tècnic.  
 
La Bonificació ha de ser detallada i subjecte a la llicència d’obres.” 

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
TAXES:  
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS 
DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, 
CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 

 
Aquesta ordenança passa a anomenar-se “Taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de 
domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol mena”. 
 
Es dóna nova redacció a la totalitat del text de l’ordenança a fi de clarificar l’obligació de 
pagament de la taxa quan es faci aprofitament especial del domini públic,amb independència 
del seu estat urbanístic o constructiu.  
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A l’article 6, tarifa primera, Entrades de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments 
individuals de propietat dins d'un aparcament general (Guals i reserves d’espai), es canvia 
l’epígraf 1, incorporant el text següent i un aclariment  :  
 

Tarifa primera . Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments 
individuals de propietat dins d’un aparcament general i els que estan situats en zones o 
carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l’ 
aparcament de vehicles que no siguin propietat d’algun membre de la comunitat. 
(Inclosos els carrers que tinguin tractament de zona de vianants ).  
 

En aquesta tarifa primera, es modifiquen les descripcions de tarifes a partir de 4 cotxes, el tant 
per plaça de més és de 7,5 €, i per cada mL de que superi més els 3mL és de 15€ segons la 
taula: 
 

Tarifa 1a 

Entrades de vehicles a edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments individuals de propietat dins d'un 
aparcament general (Guals ): 

 Quantia 
anual 

  
Per cada entrada de vehicles fins a 3mL o fracció i fins a 4 
places 22,50 

  Per cada metre lineal d’excés d’amplada 15 
  Per cada plaça que passi de 4  7.5 

 
S’incorpora una nova tarifa segona per separar els guals industrials i comercials, anomenada 
“Tarifa 2. Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies. (guals i reserves d'espai en carrers de polígons industrials i comercials) fins a 3 
metres lineals”, que modifica la numeració de les ja existents sense suprimir-ne cap :  
 

 
A la tarifa segona ( ara tarifa tercera ) , cal canviar en la descripció de la quota el caràcter 
trimestral per anual, passant la tarifa de 8 € a 32 € :  
 

Tarifa 
3a 

Reserves d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per a 
càrrega i descàrrega : 

  Quantia 
anual 

  Quota anual per cada metre lineal o fracció 32 €  
 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA 

 

Tarifa 2a 

Entrada a locals comercials o industrials per a la 
càrrega i descàrrega de mercaderies. 

  
 Quantia 
anual 

  

Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i 
descàrrega de mercaderies. (guals en carrers de polígons 
industrials) Fins a 3 mL d’amplada 

 70 
 

 Quota anual per cada metre lineal o fracció d’excés 
d’amplada 

19.5 
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A l’article 6, el que fa al quadre de tarifes, aquestes no es canvien, amb l’excepció de la 
incorporació d’una nova tarifa de preu mensual per establir un preu mensual per temporada i 
per tipologia d’espai ocupat, a la calçada o a la vorera ( segons taula annexa on les tarifes 
noves estan ombrejades en groc ): . 
 

Ocupació temporal (maig - octubre) per m2 / temporada 
(temporada alta)   
Zona vorera 20,64 
Zona calçada 25,80 
Preu Mensual vorera  3,80 
Preu Mensual calçada 4,73 
Ocupació temporal (novembre - abril) per m2 / 
temporada (temporada baixa)   
Zona voreral 10,32 
Zona calçada 15,48 
Preu Mensual vorera 1,90 
Preu Mensual calçada 2,84 

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13, PREUS PÚBLICS 
 
Es modifiquen les tarifes establertes als annexos, segons el següent detall :  
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OF núm.13 PREUS PÚBLICS
ANNEX 1 ACTUACIONS TEATRE CASAL CULTURAL

Preu catxet
0,00 a 900,00 € 5,00 5,00 0,00%
901,00 € a 1.800,00 € 10,00 10,00 0,00%
1801,00 € a 2.500,00 € 15,00 15,00 0,00%
2.501,00 € a 3.600,00 € 18,00 18,00 0,00%
Preu amb bonificacions
0,00 a 900,00 € 3,00 3,00 0,00%
901,00 € a 1.800,00 € 8,00 8,00 0,00%
1801,00 € a 2.500,00 € 12,00 12,00 0,00%
2.501,00 € a 3.600,00 € 15,00 15,00 0,00%

ANNEX 2
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASAS DE BANYS, DUTXES, PISCINES I INSTAL.LACIONS 
ANÀLOGUES
ABONAMENTS TEMPORADA
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 80,00 85,00 6,25%
Individual de 5 a 25 anys (ambdós inclosos) 50,00 53,00 6,00%
Menors de 5 anys Gratuït Gratuït
Majors de 64 anys 40,00 42,00 5,00%
Majors de 75 anys Gratuït Gratuït
Grups escolars, cada nen (per cada 15 nens podrà entrar 1 monitor gratis) 2,00 2,00 0,00%
Grups d'Estades esportives, Campus, … (per cada 15 nens podrà entrar 1 monitor gratis) Tarifa és 
per nen/setmana completa de 7 dies 1,5 Concepte Nou
ENTRADES DIARI
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 3,70 3,90 5,41%
Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 2,50 2,60 4,00%
Menors de 5 anys Gratuït Gratuït
Majors de 75 anys Gratuït Gratuït
ENTRADES FESTIU
Individual de 26 a 64 anys (ambdós inclosos) 5,50 5,80 5,45%
Individual de 5 a 25 anys i de 65 a 74 anys (ambdós inclosos) 3,50 3,65 4,29%
Menors de 5 anys Gratuït Gratuït
Majors de 75 anys Gratuït Gratuït
BONIFICACIONS ABONAMENTS TEMPORADA
Inscrites al padró municipal de Sant Fruitós de Bages en el moment de trure's l'abonament 50% 50% 0,00%
Tinença del carnet de familia nombrosa en el moment de treure's l'abonament 20% 20% 0,00%
Pensionistes per incapacitació reconeguda per la Seguretat Social 20% 20% 0,00%

ANNEX 3 PREU PUBLIC PROGRAMA DE MANTENIMENT FISIC PER LA GENT GRAN
Matrícula curs 15,00 no annex 3
Gimnàstica (2 dies setmana) 15,00 no annex 3
Ioga (2 dies setmana) 15,00 no annex 3
Activitats aquàtiques (1 dia setmana) 9,00 no annex 3
Activitats aquàtiques (2 dies setmana) 15,00 no annex 3
Cicle passejades 5,00 no annex 3
Bonificació: Els alumnes matricualts a qualsevol activitat de l'annex 3, del 100% del cicle de 
passejades no annex 3

ANNEX 4 ESCOLA D'ADULTS no annex 4
Taller de memòria i activitats culturals (2,5 h setmanals) 30,00 no annex 4
Alfabetització iniciació català (2 h setmanals) 15,00 no annex 4
Cursos d'informàtica (40 h) 50,00 no annex 4
Cursos d'informàtica (22 h) 25,00 no annex 4
Cursos d'informàtica (24 h) 30,00 no annex 4  

 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 , TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE 
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC 

 
A l’article 6, Quota tributària, es modifiquen les tarifes 1 i de les tarifes 2 i 3, només el concepte 
per dia i mes, segons el següent detall :  
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Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13 OBSERVACIONS

OF núm. 14
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES 
O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL 

CARRER, AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

Tarifa 1a

Llicències per l'ocupació de terrenys amb casetes de fires, gronxadors,
aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc, neveres, venda d'entrepans,
refrigeris, gelats, etc. Per cada m2 o fracció. 0,50 0,60 20,00% Mínim 20,00 €

Tarifa 2a Industries del carrer i ambulants
1 Mercats

1.1 En superficies inferiors a 5m linials:
Dia 14,50 15,00 3,45%
Mes 52,00 55,00 5,77%
Trimestre 152,00 152,00 0,00%
Any 600,00 600,00 0,00%

1.2 A més, per cada metre que excedeixi de 5m linials
Dia 4,00 4,50 12,50%
Mes 11,00 12,00 9,09%
Trimestre 35,00 35,00 0,00%
Any 135,00 135,00 0,00%

2 Espectacles al carrer per instal.lació o muntatge
Tarifa mínima per dia 35,00 35,00 0,00%
A més, per m2 o fracció 0,30 0,30 0,00%  

 
S’incorpora a l’article 10, Notificacions de les taxes, l’expressió “o la confirmació de 
l’autoliquidació”.  
 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, TAXA PER DOCUMENTS ADMINISTRATIUS  
 
A l’article 6, es modifica el quadre de tarifes segons el següent detall :  
 

Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13 OBSERVACIONS

OF núm. 17 TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
Epifraf 1 Censos de població d'habitants

1 Certificacions d'empadronament en el cens de població:
Vigent 2,50 2,50 0,00%
De censos anteriors 5,00 15,00 200,00%

2 Certificats de convivència i residència 2,50 2,50 0,00%
3 Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences 1,50 1,50 0,00%
4 Volants d'empadronament 1,00 1,50 50,00%

Epigraf 2 Documents expedits o estesos per les oficines municipals
1 Certificacions i compulses:

Certificació de documents o acords municipals, per full o fracció 10,00 15,00 50,00%
Per cada compulsa 1,00 1,50 50,00%
Per cada compulsa d'escriptures - 15,00 Nova entrada 

2

Còpia de documents o dades sotmesos a informació pública o audiència de
l'interessat amb exclusió d'aquells documents la reproducció dels quals comporti
una taxa específica determinada en aquesta ordenança
Per cada fotocopia, tamany A4 0,20 0,20 0,00%
Per cada fotocòpia tamany A3 0,20 0,20 0,00%
Fotocòpia document ambdues cares (A3/A4) 0,40 0,40 0,00%

Epifraf 3 Documents relatius a serveis d'urbanisme

1
Per cada certificació que s'expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada a
instància de part 30,00 30,00 0,00%
Per cada certificació cadastral 15,00 15,00 0,00%

2 Per certificacions sobre aprofitament urbanísitc 75,00 75,00 0,00%
3 Per informes urbanístics 25,00 25,00 0,00%

4
Per reproducció de plànols del Pla General d'Ordenació Urbana, per cada plànol

En blanc i negre 12,00 12,00 0,00%
En color 30,00 30,00 0,00%
Reproduccions de plànols de planejament derivat: en plotter 3,00 3,00 0,00%
Reproduccions de plànols de planejament derivat: en A3 1,50 1,50 0,00%

5 Per còpies en CD o disquette, per cada unitat 15,00 15,00 0,00%
Epigraf 4 Expedició d'informes per part del servei de vigilància municipal

1 Còpies autoritzades d'informes, de comunitat d'accident de circulació 30,00 30,00 0,00%
2 Per qualsevol altra expedient o document no expressament tarifat 15,00 15,00 0,00%

Epigraf 5      Drets d'exàmen a processos sel.lectius convocats per l'Ajuntament 10,00 10,00 0,00%
Epigraf 6 Altres matèries de competència municipal

Validació de poders i legitimació de personalitat 5,00 5,00 0,00%
Consulta d'expedients administratius no sotmesos a informació pública, per dia,
en horaris d'oficines 6,00 6,00 0,00%  
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Referent a l’epígraf 5, drets d’examen a processos selectius convocats per l’Ajuntament, 
s’incorpora una bonificació del 50% pels subjectes passius que acreditin la condició d’aturats 
degudament inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.  
 
S’incorpora una nova tarifa a l’epígraf 2, Documents expedits o estesos per les oficines 
municipals,  anomenada “Per cada compulsa d’escriptures” per un import de 15,00 €.  
 
S’incorpora un nou apartat 4, amb el següent aclariment :  
 

“En el cas de fer tasques de fotocòpies a una empresa externa el cost íntegre se li 
repercutirà al subjecte passiu” 

  
  

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, TAXA PER LLICÈNCIA D’AUTOTAXI I ALTRES 
VEHICLES DE LLOGUER  

 
Es reanomena l’ordenança com a “Taxa per llicència d’autotaxi”.  
 
S’elimina l’expressió “vehicles de lloguer” de l’ordenança.  
 
A l’article 2, s’incorpora l’expressió “autoritzacions administratives”.  
 
A l’article 6, Quota tributària, es separa el concepte concessió i expedició de llicència i 
transmissió, i s’incorpora un quart epígraf en el concepte de renovació anual de llicència, per 
incorporar diferents preus per transmissió, així com s’actualitzen els imports de les tarifes, 
quedant redactat tal com segueix :  
 

“La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d’acord amb el quadre següent :  
 

-  Epígraf primer: Concessió i expedició de llicències .......  1.000 €.  
- Epígraf segon: Autorització per a la transmissió de llicències: 

a) Inter vius .............................................. 1.000 €.  
b) Mortis causa ........................................ 600 €.  

- Epígraf tercer: Substitució del vehicle ..............................  100 €.  
- Epígraf quart: Renovació .................................................  65 €.  

 
 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21, TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ 
D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 

 
 
Es modifica el redactat de l’ordenança per tal d’adequar-la a les previsions derivades de la 
modificació de l’article 20.4.h) del Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de les hisendes locals, operada pel RDL 19/2012, de 25 de maig, 
de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis.  
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A l’article 1, s’afegeix al final l’expressió “els controls periòdics i les revisions periòdiques”.  
Es modifica l’article 6.1, en el sentit d’incorporar en els apartats a) i g) referència als apartats b) 
i c) de l’article anterior, en el sentit següent :  
 

a) El 0,64... per cent, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb un mínim de 33 
euros, quantitat també a pagar en el cas de denegació de la llicència.  
(...). 
g) Per legalització d’ obres: el 0,86%, en el supòsit 1.a), b) i c) de l'article anterior, amb 
un mínim de 22,00 euros. 
 

El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES 
EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ 
PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI 
DE LES ACTIVITATS 

 
Aquesta ordenança passa a anomenar-se “Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici 
de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques”.   
 
Es modifica el redactat general de l’ordenança a fi d’adequar-lo al marc jurídic vigent, derivat de 
la publicació de les normes amb incidència en la regulació de la intervenció administrativa a les 
activitats, que es detallen seguidament :  
 

- Llei del parlament de Catalunya, 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat 
econòmica.  

- Llei del Parlament de Catalunya 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millora 
de la regulació normativa.  

- RDL 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i 
determinats serveis.  

 
Així mateix, s’incorpora al redactat de l’ordenança la modificació relativa a l’article 20.4 del 
Reial Decret Legislatiu  2/2004,  de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de les 
hisendes locals, efectuada pel RDL 19/2012.  
 
Es modifica l’article 6.3, que queda amb el següent redactat :  
 

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del 
procediment previst  per a la tramitació de la llicència , o de les activitats administratives 
de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 30% de les que 
s'assenyalen en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 
efectivament. 
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Quan l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula 
abans de què l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà 
integrament al contribuent l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.  

 
L’article 7.3, segon paràgraf, queda amb el següent redactat :  
 

“Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, 
quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació 
prèvia, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 25%de les que s’assenyalen en 
l’article 6, sempre que l’activitat s’hagués iniciat efectivament.(...)” 

 
A l’article 5, relatiu als beneficis fiscals, s’estableixen les següents bonificacions :  
 

- Bonificació del 30%  en els punts 3, 6, 7 ,9.1 i 13 de l’article 6, relatiu a la quota 
tributària, quan ja es disposés d’una altra llicència en vigor, per realitzar la mateixa 
activitat dins del municipi. 

 
- Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat: Bonificació del 30 % 

aquelles activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 9.1 i 13.  
 

- Bonificació per emprenedors per instauració de nova activitat, no existent prèviament al 
municipi : Bonificació del 50 % aquelles activitats de nova instauració dels punts 3, 6, 7, 
9.1 i 13.  

 
A l’article 6, Quota tributària, no hi ha canvis en les tarifes, a excepció de :  
 

- Introduir una tarifa reduïda en el concepte del punt 6.33, en aquest cas seria 6.33.1  on 
seria: 
 

“33.1) Tarifa reduïda: Transmissió de la titularitat d'una autorització, llicència o 
comunicació sempre que sigui dins del nucli urbà........... 130 €  

 
El nucli urbà del municipi es consideren les urbanitzacions de La Rosaleda, Les 
Brucardes,  Torroella de Baix i Pineda de Bages; i només s’entén dins el nucli 
urbà la zona industrial La Bòbila.” 

 
- Introduir una nova tarifa en concepte de repercussió al sol.licitant del cost de l’anunci 

de publicació al BOP quan procedeixi aquesta :  
 

La publicació al BOP en un procediment de llicència, 
autorització o comunicació quan legalment procedeixi  

€: Cost anunci 
al BOP 

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NUM. 25, TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A 
DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS 
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A l’article 6, Quota tributària, es modifica l’epígraf 3, servei de teleassistència , segons el 
següent detall :  
 

Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13

Epigraf 3. Servei de teleassistència
Tpus A 6,88 8,42 22,38%
Tipus B 3,44 4,21 22,38%
Tipus C 2,75 3,37 22,55%
Pels usuaris que els seus ingressos mensuals siguin inferiors al IRSC el servei serà gratuït  

 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 26, TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BENS ESPORTIUS I CULTURALS 
MUNICIPALS, QUE PASSA A DENOMINAR-SE TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

 
 
S’aplica  l’IPC Catalunya en alguns epígrafs i conceptes, segons el següent detall :  
 
 
 
 
 

4.6 Utilització de tot el Pavelló, per sessió diària, per activitats no esportives 
no lucratives. 600,00  623,40  

3,90% Aplicació de l'IPC

4.7 Utilització de tot el Pavelló, per concert o espectacle cultural
Tarifa normal 2.000,00  2.078,00  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Oficial d' Entitats Locals per 
actes amb garantia gratuïta

600,00  623,40  
3,90% Aplicació de l'IPC

Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l' Ajuntament (*)
5 Camp municipal de futbol

5,1 Camp de Futbol de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):
Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors 140,00  145,46  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors 130,00  135,07  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors 125,00  129,88  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Sense llum i sense utilització dels vestidors 115,00  115,00  0,00%

Tarifa especial. Entitats esportives inscrites al Registre Oficial d' Entitats Locals (*)

5,2 Camp de futbol- 7 de Gespa Artificial, per partit (1,5 hores):
Tarifa normal. Amb llum i amb utilització dels vestidors 100,00  103,90  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Sense llum i amb utilització dels vestidors 90,00  93,51  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Amb llum i sense utilització dels vestidors 85,00  88,32  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa normal. Sense llum i sense utilització dels vestidors 75,00  75,00  0,00%

Tarifa especial. Entitats esportives inscrites al Registre Oficial d' Entitats Locals (*)

5,3 Utilització de tot l' estadi, per concert o espectacle cultural
Tarifa normal 3.000,00  3.117,00  3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa especial, per entitats inscrites al Registre Oficial d' Entitats Locals per 
actes amb entrada gratuïta 600,00  623,40  

3,90% Aplicació de l'IPC
Tarifa especial, per entitats amb conveni amb l' Ajuntament (*)
(*) 100% Bonificat: Es consideren entitats locals aquelles que tenen la seva 
raó social al terme municipal de Sant Fruitós de Bages i estan inscrites al 
Registre Municipal d'Entitats Locals  

 
Es mantenen les tarifes 4.2.2.2, 4.2.2.3 i 6, que no s’havien incorporat al quadre :  
 

4,2,2,2, Tarifa reduira per a entitats lcoals sens ànim de lucre o amb conveni amb l'ajutnametn, per sessió ( 
cada 2 hores o fracció )

50,00 50,00 
0,00%

4,2,2,3 Tarifa reduïda : per a entitas locals sense àbnim de lucre o amb conveni amb l'ajuntametn, per 
sessió ( cada 2 hores o fracció), en el cas d'activitats culturals d'interès excepcional (*) (*)  
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6 SALÓ DE PLENS MUNICIPAL

Tarifa per celebració de matrimonis civils 90,00  90,00  0,00%  
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29, TAXES PEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS. 

 
S’incorpora al redactat de l’ordenança la previsió per tal d’establir quotes reduïdes en els 
supòsits i condicions que determini l’Ajuntament.  
 
Als articles 6 i 12, Quota tributària, relatius als diferents tipus de tarifes ( domèstic i comercial, 
respectivament ),  s’aplica l’IPC ( 3,9 ) arrodonint decimals de la quota resultant de l’aplicació, 
segons el següent detall :  
 
 

Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13 OBSERVACIONS

OF núm. 29 TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS

Epigraf- Habitatges
Vivendes de caràcter familiar 115,00 119,00 3,48% Aplicació de l'IPC
Vivendes unifamiliars aïllades 145,00 151,00 4,14% Aplicació de l'IPC
Epigraf segon.Allotjaments
Hotels fins a 40 habitacions sense servei de menjador 233,00 242,00 3,86% Aplicació de l'IPC
Hotels fins a 40 habitacions amb servei de menjador 468,00 486,00 3,85% Aplicació de l'IPC
Hotels amb més de 40 habitacions sense servei de menjador 535,00 556,00 3,93% Aplicació de l'IPC
Hotels amb més de 40 habitacions amb servei de menjador 1.072,00 1.114,00 3,92% Aplicació de l'IPC
Sales de festes 476,00 495,00 3,99% Aplicació de l'IPC
Epigraf tercer. Establiments d'alimentació.
Supermercats, economats i cooperatives 468,00 486,00 3,85% Aplicació de l'IPC
Peixateries, carnisseries, pastisseries i semblants 233,00 242,00 3,86% Aplicació de l'IPC
Epigraf quart. Establiments de restauració.
Restaurants 487,00 506,00 3,90% Aplicació de l'IPC
Cafeteries, bars 232,00 241,00 3,88% Aplicació de l'IPC
Epigraf cinquè. Locals industrials i mercantils
Industries i tallers 400,00 416,00 4,00% Aplicació de l'IPC
Comerç al detall 193,00 201,00 4,15% Aplicació de l'IPC
Perruqueria i estètica 193,00 201,00 4,15% Aplicació de l'IPC
Altres locals no expressament tarifats 158,00 164,00 3,80% Aplicació de l'IPC
Epigraf sisè. Despatxos professionals
Per cada oficina i despatx professional 158,00 164,00 3,80% Aplicació de l'IPC  

 
 
A l’article 5, es creen les següents bonificacions :  
 

- Bonificació per a famílies nombroses i famílies monoparentals. 
 

Gaudiran d’una bonificació del 15% en la quota de la taxa els contribuents que acreditin 
la condició de titular de família nombrosa o siguin titulars de família monoparental. 
 
Per a gaudir d’aquestes bonificacions caldrà reunir els requisits següents: 
� Acreditar que s’està en possessió del títol oficial de família nombrosa o família 
monoparental expedit per la Generalitat de Catalunya, en vigor. 
 
� Que l’immoble gravat per la taxa sigui el de residència habitual de la família, 
degudament acreditada mitjançant l’empadronament de tots els membres de la família 
en l’habitatge. 
 
Aquesta bonificació té caràcter pregat i cal que sigui sol·licitada per l’interessat abans 
de la fermesa de la liquidació de la taxa. 
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La vigència d’aquesta bonificació és anual. Malgrat tot, mantindrà la seva vigència 
mentre estigui en vigor el títol de família nombrosa o títol de família monoparental 
aportat i es mantingui el compliment dels requisits establerts per al seu atorgament. 

 
- Bonificació per la reducció de residus i bones pràctiques en la separació de residus en 

establiments i activitats 
 
S’estableix un tipus especial de bonificació del 10 % de la quota, adreçada als 
establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del volum de residus 
generats i realitzin bones pràctiques en la separació de residus. 
 
Per l’aplicació de la bonificació caldrà que els establiments i activitats s’hagin acollit a 
un acord de prevenció i minimització de residus amb l’ajuntament. 
 
Si es concedís la bonificació,  els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en què 
s’ha sol·licitat, sempre que la validació de l’efectivitat de les accions de prevenció 
acordades. 

 
- Bonificació per ús de la deixalleria 

 
Gaudiran d’una bonificació del 10% en la quota de la taxa els habitatges, per ús de la 
deixalleria més de 15 vegades l’any amb material no reciclable als contenidors 
municipals i de recollida selectiva i que considerant el total de vegades que s’hi hagi 
anat, s’hi ha d’haver dipositat almenys un producte de cadascun dels diferents tipus de 
blocs de residus, essent les dues condicions acumulatives.  

 
Si es concedís la bonificació,, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici següent en què 
s’ha sol·licitat la bonificació. 

 
(*) Els lliuraments a les deixalleries de cada material no podran ser del mateix dia ni 
consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels 
voluminosos. Els materials hauran de consistir en els que hi ha en els següents blocs :  
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Quadre de blocs de residus  
 

 
 
El text aprovat inicialment és coincident amb el model tipus aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28.9.12. 
 
 
 
 

 

Bloc Tipus de residu 
 

1 - Bloc Residus Ordinaris 
- Oli vegetal usat 
- Residus verds: restes de jardineria i poda 

 
2 - Bloc Residus Ordinaris II:  

- Ampolles de cava,  
- Vidres plans: cristalls, miralls, 
- Cartró i paper gruixuts. 
- Roba i Tèxtil reutilitzable i/o no reutilitzable, calçat 
- Cables elèctrics 

 
3 - Bloc Residus Especials I 

- Piles  
- RAEE’s: Residus d’aparells elèctrics i electrònics 
- Oli mineral usat 
- Ferralla i altres metalls, ferralla electrònica 
- Bateries, bateries de cotxe 

 
4 - Bloc Residus Especials II 

- Fluorescents i altres tipus de làmpades 
- Pintures, dissolvents, vernissos 
- Envasos amb restes d’inflamables i aerosols: laques, escumes,...  
- Pneumàtics, radiografies 
- Piles i tòners 

 
5 - Bloc Residus Voluminós: 

- Rebuig de voluminosos: matalassos, mobiliari,... 
- Terres i Runes 
- Restes de material 
- Fusta, plàstic dur 
- Aparells elèctrics voluminós: rentadores, rentavaixelles,... 
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 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
A l’article 6, Quota tributària, es modifiquen les tarifes en tots els usos, segons el següent 
detall:  
 
 

Nº 
persones 1er.tram 2òn tram 3er.tram 4rt.tram 5è.tram 

1-3 < = 18 > 18 < = 27 > 27 < = 45 > 45 < = 54 > 54
4 < = 24 > 24 < = 36 > 36 < = 60 > 60 < = 72 > 72
5 < = 30 > 30 < = 45 > 45 < = 75 > 75 < = 90 > 90
6 < = 36 > 36 < = 54 > 54 < = 90 > 90 < = 108 > 108
7 < = 42 > 42 < = 63 > 63  < = 105 > 105  < = 126   > 126
n < = 6 n > 6 n < = 9 n > 9 n < = 15 n > 15 n  < = 18 n    > 18 n
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OF núm. 31 TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

Ús  domèstic
Quota servei 11,68 13,01 11,39%

de 0 a 18 0,1793 0,1793 0,00%

de 19 a 27 0,1793 0,1793 0,00%

de 28 a 45 0,3585 0,3585 0,00%

de 46 a 54 0,9125 0,9125 0,00%

més de 54 0,9125 0,9125 0,00%

Industrial
Quota servei 20,02 22,03 10,04%

De 0 a 18 0,4482 0,4482 0,00%

de 19 a 30 0,4482 0,4482 0,00%

de 31 a 54 0,6275 0,6275 0,00%

de 46 a 54 0,7528 0,7528 0,00%

més de 54 0,7528 0,7528 0,00%

Municipal
Quota servei 11,68 13,01 11,39%

Preu m3 0,4299 0,4299 0,00%

Ramader

Quota servei 16,68 18,58 11,39%

De 0 a 18 0,2690 0,2690 0,00%

de 19 a 30 0,2690 0,2690 0,00%

de 31 a 54 0,4482 0,4482 0,00%

de 46 a 54 0,6275 0,6275 0,00%

Més de 54 0,6275 0,6275 0,00%

Conservacions (€ trimestres per comptador)

5/7/10 mm 2,88 2,94 2,08%

de 13 mm 2,88 2,94 2,08%

de 15 mm 2,88 2,94 2,08%

de 20 mm 3,33 3,40 2,10%

de 25 mm 4,26 4,35 2,11%

de 30 mm 5,40 5,51 2,04%

de 40 mm 7,70 7,85 1,95%

de 50 mm 15,17 15,47 1,98%

de 65 mm 19,56 19,95 1,99%

de 80 mm 24,06 24,54 2,00%

de 100 mm 29,89 30,49 2,01%

de 125 m 35,07 35,77 2,00%

Proteccions contra incendis muncipals 48,36 50,36 4,14%

Proteccions contra incendis en general 78,05 81,28 4,14%  
 
 

- El llistat de preu no tarifaris per l’exercici 2012 no es modifica per a l’exercici 2013.  
 
A l’article 8.5, es substitueix “el recàrrec de constrenyiment” per “dels recàrrecs corresponents”  
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37, TAXA PER LA TINENÇA I PRESTACIÓ DE SERVEIS 
RELACIONATS AMB ELS ANIMALS DE COMPANYIA  
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Als articles 7 i 8, es modifica la paraula “gossos” per la paraula “animals” i “cens caní” per “cens 
d’animals”.  
 
 

 ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40, TAXA SORE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE 
PRIMERA UTILITZACIÓ O OCUPACIÓ D’EDIFICIS 

 
Es modifica l’article 11 relatiu a la quota tributària, incrementant-se en un 3,90%, segons el 
següent detall :  
 
 

Núm 

Ordenança
Concepte Tarifa 2012 Tarifa 2013 Incr. % 2012-13

OF núm. 40 TAXA SOBRE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE PRIMERA UTILITZACIÓ 
O OCUPACIÓ D'EDIFICIS

Ús residencial 0,84 0,87 3,90%
Ús industrial, comercial o de serveis 0,51 0,53 3,90%
Aparcaments d'ús exclusiu dels propietaris 0,52 0,54 3,90%  

 
 
Debat :  
 
Sr. Alcalde-President : Comencem amb el punt únic de l’ordre del dia d’avui.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdó, Sr. Alcalde, si em deixa, 
en referència a l’absència d’en Roger Grandia.  
 
Sr. Alcalde-President : Digui’m.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Si em deixa, ell ens ha fet 
tramesa d’unes paraules que li agradaria que constessin en acta i, si no li sap greu les llegiré, 
perquè puguin constar en acta.  
 
Sr. Alcalde-President : Endavant, doncs.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, doncs ell no ha pogut 
assistir al Ple per motius personals i ens ha demanat que llegíssim aquestes paraules : “En un 
moment en què les empreses demanen la màxima dedicació i en l’estat de crisi econòmica i 
laboral en què estem, no trobo gens correcte que ens convoquin Plens en hores d’horari laboral 
i comercial, donant així molt poca participació als electes que no tenim dedicació a 
l’Ajuntament”. M’agradaria només complimentar el què diu el Roger : que és cert que hi ha 
persones que tenen dificultats per a poder combinar aquests horaris. Entenem que és un Ple 
extraordinari i que l’Alcalde el pot convocar quan vulgui, però potser, entenent això, que hi ha 
gent que pot tenir dificultats i que el Roger tampoc no és l’únic que treballa, hi ha altres 
persones – algunes s’ho poden combinar millor i altres pitjor – potser si poguéssim fer aquests 
Plens extraordinaris fora de l’horari habitual, al principi o a final de jornada, potser seria més 
fàcil de poder combinar. Res més, gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Li contestarà vostè al Sr. Grandia o li contesto jo ? M’ho guardo per dir-li 
directament o vol fer-li arribar vostè, la resposta ? ... La dedicació que cada regidor ha de 
destinar al seu poble l’ha de calibrar cada regidor. Jo celebro que el Sr. Grandia tingui feina i 
que la seva empresa li demani la màxima dedicació – em sembla fantàstic. Però ell ha de saber 
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quines són les seves responsabilitats adquirides davant el seu poble i els seus ciutadans. Si el 
Sr. Grandia té moltes complicacions per acudir un dia amb previsió suficient a un Ple, com bé 
han fet altres companys, pot fer un acte de responsabilitat que altres regidors han fet i deixar la 
seva acta de regidor i que vingui un altre. Això ho han fet altres regidors que es trobaven amb 
problemes a l’empresa i varen fer un acte de responsabilitat que potser el Sr. Grandia se 
l’haurà de plantejar, si té tants problemes per acudir a fer les seves obligacions adquirides com 
a regidor. Aquesta és la resposta.  
 
Passem, doncs, al punt primer que hem comentat abans. Li sembla que hem de fer part 
dispositiva o és tant àmplia que donem veu directament al... ? Sr. Secretari ? Ho fem així ? Li 
passo la paraula al regidor d’Hisenda, el Xavier Racero, que anirà exposant punt per punt amb 
una introducció inicial de cadascuna de les ordenances, que aniré introduint jo, i el Regidor ens 
farà l’exposició de cada punt. Endavant, Xevi.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Bé, bon 
dia, abans de començar a entrar en matèria m’agradaria dir-vos que una de les qüestions que 
varem plantejar a la Comissió Informativa en quant a les ordenances, varem matisar i varem 
trobar alguna errada : recordeu aquell punt b) i c) ? bé, doncs, s’han recollit en aquest nou 
dictamen i se n’han trobat alguns altres i és referent – ho dic abans de començar i entrar en 
matèria, perquè ho conegueu :  a l’ordenança fiscal núm. 14, de parades, barraques i casetes 
de venda, s’incorpora l’article 10, Notificacions de les taxes, l’expressió següent : “o la 
confirmació de l’autoliquidació”.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A quina pàgina ho tens, Xavier 
?  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : A veure, no tinc numeració de 
pàgina.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Ja està, ja està.  
 
Sr. Alcalde-President : Pàgina 15. 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Pàgina 15.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, sí.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : En aquest cas, per no fer duplicitat 
de paper, com que són errades d’aquestes que es troben a cada ordenança, abans de 
començar les matiso. Llavors, n’hi ha una altra a l’ordenança fiscal núm. 19, que és la llicència 
de taxi : s’elimina l’expressió “vehicle de lloguer” de l’ordenança – això ja es veia en els 
annexos, que ja no hi era, però en aquest cas en el dictamen es deixa incorporat que s’elimina 
aquesta expressió -; i a l’article 2, s’incorpora l’expressió “autoritzacions administratives”. En el 
text de l’ordenança hi ha aquests dos canvis.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Perdona, Xavier. Ah, en el títol. 
O sigui, queda només per llicència d’autotaxi ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Sí. Simplement és per aclarir que 
en el dictamen diu “Es reanomena l’ordenança com a Taxa per llicència d’autotaxi” i en el 
dictamen es diu “és que s’elimina l’expressió “vehicles de lloguer””. Són dos matisos. I l’altra és 
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la que ja varem comentar de l’ordenança núm. 21, que és la taxa per llicències : en aquest cas, 
a l’article 1 s’afegeix al final l’expressió “els controls periòdics i les revisions periòdiques”. I pel 
que fa als apartats aquells a), b) i c), s’han inclòs com dèiem, tots junts. Sí? A l’hora de 
determinar la quota tributària. Aquesta ja la coneixem que la varem comentar a la Comissió 
Informativa.  
 
L’altre, a la taxa  núm. 22, es modifica l’article 6.3, que queda amb el següent redactat , que jo 
tinc aquí, que és força extens, no sé si cal llegir-lo tot o us el passem ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : A què fa referència ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Mira, com que això m’ho acaben de 
passar, per no dir cinc minuts, .... 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : La 22 ?   
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : L’ordenança núm. 22, l’article 6.3, 
queda amb un redactat diferent. Si voleu el llegeixo i el comentem perquè tampoc jo sé 
exactament en quant canvia : “En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la 
finalització del procediment previst  per a la tramitació de la llicència, o de les activitats 
administratives de control, quan el règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de 
comunicació prèvia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 30% de les que s'assenyalen 
en els apartats anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament. Quan 
l’activitat estigui subjecta a activitat comunicada, si el desistiment es formula abans de què 
l’ajuntament hagi practicat la visita de comprovació, es retornarà integrament al contribuent 
l’import de la taxa.  Altrament, no és retornarà cap import.” 
 
Sr. Secretari : Això vol dir que com que la taxa grava l’activitat administrativa, si s’ha produït 
treball tècnic que ha informat, es queden una part de la taxa. Qualsevol persona pot, en 
qualsevol moment, desistir de la seva sol.licitud. si l’Ajuntament ha fet la visita d’obres, el tècnic 
ha informat, ha comprovat els projectes, hi hagut una feina. És això.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : També hi ha un que m’assenyalen 
des de Secretaria, que és l’article 7.3, que és el segon paràgraf, que queda amb  el següent 
redactat : “Si el desistiment es formulés abans de la finalització del procediment previst per a la 
tramitació de la llicència o de la finalització de les activitats administratives de control, quan el 
règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, les quotes 
que s’hauran de liquidar seran el 25%de les que s’assenyalen en l’article 6, sempre que 
l’activitat s’hagués iniciat efectivament.(...)” . Algun aclariment al respecte ?  
 
Sr. Alcalde-President : Endavant, endavant.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : L’altra qüestió que no teniu al 
dictamen a l’ordenança núm. 26 que és la utilització privativa o aprofitament especial 
d’equipaments municipals, s’han de mantenir les tarifes 4.2.2.2, la 4.2.2.3 i 6 que no s’havien 
incorporat al quadre; en aquest cas, són referents a la tarifa reduïda per a entitats locals sense 
ànim de lucre o amb conveni amb l’Ajuntament per la cessió de cada dues hores d’aquests 
equipaments. Si ho recordeu, això a l’annex de tarifes hi era, i al dictamen nostre no hi apareix. 
A l’arxiu que se us va passar últim sí que ho recull, però ens varem adonar que al dictamen no 
hi apareixia, per tant, que no sigui que aprovem una cosa i que traiem una tarifa que no hem de 
treure. I l’altre és el Saló de Plens municipal per a realitzar matrimonis civils, que això és una 
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incorporació que varem fer l’any passat  a les ordenances i que per un error s’havia tret de 
l’annex. S’ha d’incorporar. Ho dic perquè quedi constància en el dictamen.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : No hi és, no ? 
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : No hi era, no hi era. A l’últim arxiu 
que se us va facilitar sí que hi era. Llavors, refem el dictamen en aquest sentit. I per últim, a 
l’ordenança núm. 31 que és la taxa de subministrament d’aigua, a l’article 8.5 es substitueix 
quan diu “el recàrrec de constrenyiment” per “dels recàrrecs corresponents”; és aquest 
concepte.  
 
I a l’ordenança núm. 37, que és la tinença d’animals de companyia, als articles 7 i 8 es modifica 
la paraula gossos per la paraula “animals” i les dues paraules “cens caní” per “cens d’animals”. 
Això és perquè teníem disgregat gats i gossos i tenien la mateixa tarifa i, per tant, que siguin 
animals i ja està.  
 
Això són unes deteccions a última hora del redactat, perquè ho tingueu. Si voleu algun 
aclariment al respecte, ens ho manifesteu. I volia fer aquest aclariment abans de començar. Bé, 
doncs, continuem amb la presentació per l’aprovació provisional d’ordenances fiscals 2013. una 
mica voldria explicar les motivacions que ha seguit aquesta regidoria i aquest equip de govern 
per dur a terme el treball d’aquestes modificacions en les ordenances que regulen tant els 
impostos, les taxes i els preus públics. Han estat clarament tres :  
 
El primer, és regularitzar els mecanismes d’algunes ordenances que no estaven funcionant bé 
o que hi havia interpretacions que no s’ajustaven a la realitat – i per tant, fent una injustícia 
fiscal pel contribuent - s’ha intentat fer aquest exercici de regular i acostar-nos a la realitat, en 
quant a tributs i taxes. 
 
El segon, fer justícia fiscal a la que ens referíem : el contribuent paga els seus impostos i les 
seves taxes, però cal que pagui també per la seva realitat i el més just possible. D’aquesta 
forma s’aplicaran bonificacions específiques en algunes ordenances per aquest fet : el paquet 
de bonificacions que avui presentem al total de les ordenances pel 2013, deixeu-me dir que hi 
ha un total de 16 bonificacions; d’aquestes 16, en 5 s’incrementa el percentatge que ja hi era, 
que ja existia – en algunes d’elles – i es creen fins a 11 tipus de bonificacions que són de nova 
incorporació en aquestes ordenances. En general, aquestes ordenances fiscals 2013 s’assimila 
el concepte família nombrosa a família monoparental : tindran els mateixos beneficis fiscals en 
les nostres ordenances.  
 
I el tercer punt objectiu de motivació de les modificacions és incentivar en la mesura que 
puguem el desenvolupament econòmic i l’activitat del municipi, que és la nostra responsabilitat, 
finalment – mitjançant un paquet de bonificacions en determinades ordenances a tals efectes, 
per millorar i per possible un desenvolupament econòmic malgrat la situació econòmica que 
tenim. En alguns casos, doncs, incrementant algunes bonificacions ja existents i en la majoria, 
creant noves bonificacions a tal efecte, com us comentava.  
 
Bé, doncs, el resultat d’aquest estudi, d’aquestes premisses, ens porta a presentar avui 
aquestes ordenances per l’aprovació provisional aquí al Ple; i de forma general, doncs, les 
modificacions presentades expliquen : en matèria d’impostos, una congelació general dels 
impostos, exceptuant l’Impost de vehicles de tracció mecànica, al qual s’aplica un increment 
per sota l’IPC, que és del 2,7%; i la plusvàlua per la transmissió d’aquells edificis de menys de 
10 anys, on s’incrementa el percentatge per determinar el valor real. Matisar aquí que a l’IBI, on 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
31

encara hi ha la regularització percentual dels 10 anys des de la revisió cadastral i l’aplicació 
que tots ja coneixeu, del RDL 20/2011, que en cas de Sant Fruitós feia passar el tipus de 
gravamen del 0,45 al 0,5; això continua vigent al 2013 i ja veurem com es resoldrà  i els 
esdeveniments ja ens diran com podem fer aquest tipus de gravamen en un futur. Amb la qual 
cosa, el ciutadà veurà incrementat el rebut de l’IBI degut a aquest fet, entre un 7 i un 11%, que 
és un increment menor al de l’any passat. Aquest increment és de mitjana, perquè sabeu que 
l’Organisme encara no té el pre-padró preparat. I, per tant, és una mitjana aproximada. Fins 
que no tinguem tot el padró no coneixerem quina és la mitjana d’augment.  
 
En matèria de taxes i preus públics, el compromís de l’equip de govern és incrementar les 
taxes aquelles que siguin per mantenir l’equilibri del cost real del servei i adequar i regular la 
realitat del cost del servei. S’incrementa la taxa de subministrament de l’aigua, en un 4,1%; un 
2,7 d’aquest percentatge és degut i per fer front al nou cànon de l’Agència Catalana de l'Aigua; 
la repercussió de la quota suposa 44 cèntims per abonat i mes en els usos domèstics i 76 
cèntims /abonat/mes pels usos industrials.  
 
La taxa d’escombraries, en aquest cas, a banda de l’IVA, degut als increments necessaris de la 
quota de participació en el Consorci de gestió de residus i alguns altres increments que 
repercuteixen en el servei, s’aplica l’IPC que és del 3,9%; però, d’altra banda, ja disgregarem a 
l’ordenança en si, s’articula una bonificació del 10% per aquelles persones que ho facin bé : qui 
recicla i qui no ens tira qualsevol cosa al rebuig, pot aconseguir aquest 10% i, per tant, estaran 
aconseguint que el seu rebut disminueixi el 6,1%. 
 
Bé, doncs, entrem directament en matèria, a comentar cada ordenança fiscal que es modifica : 
en aquest cas, els impostos, Ordenança fiscal núm. 1, Impost de béns immobles : ja us havia 
dit que s’articula la condició de família monoparental per gaudir de la bonificació a l’igual que 
les titulars de família nombrosa; es disgrega la bonificació ja existent per aquestes famílies 
nombroses i ara monoparentals, per aquells valors cadastrals de l’habitatge que no arribin als 
100.000 €, s’incrementa un 10% la bonificació. I la resta es quedaria igual. S’incorporen les 
bonificacions fins a un 50% per posar sistemes d’energia solar tant tèrmica com fotovoltaica. I 
en aquest cas, ja està.  
 
L’Ordenança fiscal núm. 2, que és  l’Impost sobre activitats econòmiques : a l’article 5 
s’incorpora una nova bonificació potestativa – en aquest cas, gaudirien d’una bonificació del 
10% de la quota tributària quan s’incrementi el 10% i com a mínim amb un treballador – per 
tant, amb valor absolut -, la mitjana de treballadors de la plantilla amb contracte indefinit. Amb 
aquesta mesura el què es pretén és potenciar l’ocupació i el fet que algunes empreses si 
augmenten amb aquestes condicions la seva plantilla puguin bonificar-se i gaudir d’un 
percentatge menor a l’IAE per a la contractació de personal. 
 
Pel què fa a l’Impost de vehicles, s’incrementa un 50% : per tant, resulta que poden gaudir d’un 
30% els vehicles que siguin , que utilitzen carburant mediambientalment sostenible. Per tant, 
aquells cotxes elèctrics o bimodals, presentant el permís de circulació i la còpia de la fitxa de 
característiques tècniques poden acollir-se a aquesta bonificació. I el coeficient de la quota 
tributària a aplicar, passa de l’1,85 a l’1,9, quedant les tarifes de la següent manera, suposant 
un increment del 2,75 que és per sota l’IPC que en l’última dada coneguda és del 3,9%.  
 
En quant a la plusvàlua, s’articula la dació en pagament, amb què el contribuent que l’obtingui 
no sigui ell qui ha de pagar, sinó que sigui l’entitat bancària que adquireix l’immoble. A l’article 
6.2 es desglossen les bonificacions potestatives per mortis causa; fins ara les teníem al 15% i 
s’incrementen amb un 5% aquelles que tenen un valor cadastral del sòl que no excedeixi els 
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60.000 €. L’article 8.1, que regula la periodicitat i el percentatge a aplicar de la  plusvàlua per 
als increments d’aquells en el període comprès entre 1 i 5 anys, passa del 3,3 al 3,7; per als 
increments de valor generats en un període de temps fins a 10 anys, passa del 3,1 al 3,2.  
 
A l’ordenança fiscal de l’ICIO, de l’Impost per construccions, instal·lacions i obres, es disgrega 
la bonificació que ja hi era : en aquest cas, s’articulava que per obres socials, culturals i 
històriques i pel foment de treball, s’acollien al 50%. En aquest cas, separem aquelles obres 
que beneficiïn l’ocupació i fomentin el treball, incrementant la possibilitat de bonificar-se un 10% 
més – per tant, al 60%. A l’article 6.2 que regulava aquelles obres que suposés la supressió de 
les barreres arquitectòniques, es bonificava fins al 90%; en aquest cas, pretenem que sigui 
l’exempció. Gaudiran, per tant, també d’una bonificació en el 30% de la quota de l’impost, 
aquelles obres de rehabilitació d’habitatges o edificis del nucli antic – que està molt 
correctament delimitat al planejament -; gaudiran també una bonificació del 75% de la quota de 
l’impost aquelles obres de millora, rehabilitació integral de façanes dels habitatges de qualsevol 
lloc del municipi; i gaudiran d’una bonificació del 80% de la quota de l’impost aquelles obres 
dels habitatges o edificis que millorin l’eficiència energètica d’aquests – la bonificació ha de ser 
detallada i subjecta a la llicència d’obres.  
 
Pel que fa a l’ordenança, perdó a taxes – hem deixat de banda els impostos; la que regula els 
guals, la taxa núm. 11 : en aquest cas, es modifica l’ordenança núm. 11, d’entrada de vehicles 
a través de les voreres. I a efectes d’especificar i adequar aquesta taxa a la realitat de les 
llicències pel gual i l’activitat ciutadana, la industrial i la comercial del municipi. Fins ara no 
estaven regulats els guals industrials i es regulava la quota resultant amb un criteri tributari de 
reserva d’espai o estacionament – per tant, no era guals. Per tant, aquí es canvia – a  banda de 
canviar el titular – que la taxa regula l’entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o 
aparcaments; i en aquest cas, passem d’aquell quadre amb un interval de cotxes i assumim un 
interval comú que és fins a 4 places i fins a 3 metres lineals, tindran la mateixa quota que fins 
ara; i a partir d’aquí es calcula per número de plaça o de metres lineals una quota a aplicar 
més. S’incorpora com a tarifa segona, com a epígraf segon, per separar els guals industrials i 
comercials : en aquest cas, doncs, serà per aquest concepte quan siguin locals comercials o 
industrials per la càrrega i descàrrega de mercaderies, de fins a 3 metres lineals d’amplada;  
tindran una quota tributària de 70 €;i per cada metre lineal o fracció d’excés d’amplada, 19,5 €. 
En l’anterior tarifa segona – ara serà la tarifa tercera, canviem la descripció de la quota de 
caràcter trimestral per anual, modificant el preu – si passa de trimestral, eren 8 €; si és anual, 
són 32 € -, això per articular millor a l’hora de disgregar i poder aplicar aquesta tarifa, perquè 
com que és trimestral no es podia aplicar aquesta quota i anaves a un altre epígraf. I per últim, 
la quarta tarifa quedaria igual, que és per les reserves d’espai per estacionament.  
 
L’ordenança fiscal núm. 12, que és per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
amb finalitat lucrativa : aquí es mantenen els preus, però s’incorpora en cada ocupació 
temporal, és a dir, per temporada, el preu mensual – tant sigui espai per vianants o aparcament 
– per ambdues temporades.  
 
L’ordenança 13, de preus públics : per anar fent una mica més de via, perquè això ha entrat ja 
a la Comissió Informativa, s’incrementen les quotes de la piscina : pels ciutadans de Sant 
Fruitós això implicarà un 3,13%, un 3% i un 2,5% per les diferents edats dels abonaments, per 
tant, per sota de l’IPC; i les entrades de festiu i diari també s’incrementen de forma simbòlica de 
20 a 10 cèntims per cadascuna d’elles.  
 
L’ordenança fiscal núm. 14, que és parades per mercats ambulants, barraques, etc : es 
modifiquen les tarifes 1; de la 2 i la 3, només el concepte per dia i mes, la resta queda igual.  
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La d’expedició de documents administratius, que és l’ordenança fiscal núm. 17 : en aquest cas, 
es fan algunes modificacions que ja varem comentar a la Comissió Informativa, el tema de les 
compulses, que fins ara no hi eren : es crea el concepte “Compulses d’escriptures” que valdrà 
15 €. També hem incorporat un nou apartat referent a un epígraf 5 que és els Drets d’examen a 
processos selectius convocats per l’Ajuntament : quan l’Ajuntament convoqui aquest tipus 
d’examen per a fer alguna incorporació, les persones en situació d’atur tindran una bonificació 
d’aquesta taxa del 50%, sempre que estiguin degudament inscrites al SOC. I també s’incorpora 
a l’apartat 4, el cas de fer tasques o fotocòpies a una empresa externa : el cost íntegre de fer 
aquesta tasca repercutirà en el subjecte passiu, és a dir, en qui peticiona això.  
 
La llicència d’autotaxi, que és la núm. 19, es reanomena, com hem comentat abans, per 
“Llicència de taxi”- es suprimeix “vehicles de lloguer”; i es regula una miqueta més la seva 
realitat. Per tant, com a epígraf primer, quedaria la concessió i l’expedició de llicències, amb 
una quota de 1.000 €; s’incorpora l’epígraf segon, que es disgrega de l’anterior, que ja teníem, 
de la transmissió d’aquestes llicències, per autoritzar la transmissió; i es separen per causes, si 
és inter vivos, 1.000 € i si és mortis causa, 600 €. L’epígraf tercer, Substitució del vehicle, en 
aquest cas, quedaria de 100 €. I s’incorpora l’epígraf 4t, que és una renovació anual de 65 €. 
Per regular, fins ara, les llicències d’autotaxi, es concedien una sola vegada i l’Ajuntament no 
rebia cap retorn de la concessió d’aquesta llicència.  
 
L’ordenança fiscal núm. 19 : aquesta me l’havia apuntada, posem l’apartat b) i c), que no 
teníem aquella quota tributària.  
 
Passem a la 22, que és la d’activitats : en aquesta s’hi afegeix un paquet de bonificacions, 
justament el què comentàvem pel desenvolupament econòmic potenciar aquesta i animar, en 
quant a les activitats, que generin aquestes activitats. Bonificació del 30% en els punts 3,6,7, 
9.1 i 13 de l’article 6, que és la quota tributària d’aquell que ja disposés d’una altra llicència en 
vigor i que realitzi la mateixa activitat dins el municipi – és a dir, quan es canvia una activitat 
d’ubicació en el municipi, això vol dir que passa d’un lloc a l’altre, tindrà una bonificació del 
30%; quan s’instauri una nova activitat, tindran la bonificació del 30% també en aquelles 
activitats; i quan aquesta activitat sigui nova, que aquí al terme municipal de Sant Fruitós, no 
existeixi aquella activitat, tindran també, la seva bonificació serà del 50%. S’introdueix una tarifa 
reduïda també en el concepte 6.33, que és per la transmissió de titularitat d’una autorització o 
llicència o comunicació, sempre que sigui dins del nucli urbà – i s’inclou com a nucli urbà la 
Bòbila, el polígon de La Bòbila, en aquest cas. I la tarifa passa a ser de 192 a 130 €. I 
s’introdueix que la publicació al BOP en el cas que sigui necessària, quan s’autoritza o en el 
procediment de llicència, autorització o comunicació legalment procedeixi fer-ho, el cost serà 
per qui demana aquesta llicència.  
 
L’ordenança fiscal núm. 25, la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis 
assistencials : a l’article 6, epígraf 3 que regula la quota del servei de teleassistència, 
s’incrementa el 22,38% en els tipus A i B i el 22,55% en el tipus C. Aquest increment es deu a 
la realitat, és el què costa aquest servei; de fet ja estava en els documents i el manual que 
portava, que ens va facilitar la Diputació de Barcelona amb aquests preus i aquestes tarifes. 
 
La 26, que és la utilització privativa i especial d’equipaments : en aquest cas, s’ha aplicat l’IPC 
com vèieu a l’annex; els epígrafs concrets del pavelló d’esports i el camp de futbol per aquells 
subjectes que puguin sol.licitar l’ús de forma privada, s’actualitza aquesta taxa.  
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Les escombraries, que és l’ordenança fiscal núm. 29, és la gestió de residus : als articles de les 
quotes tributàries, en aquest cas s’aplica l’IPC que és del 3,9%. La quota resultant, com ja 
varem comentar, s’arrodoneix amb aquella norma del 0,5. S’incorpora el redactat de 
l’ordenança la previsió d’establir quotes reduïdes en el supòsit i condicions que determini 
l’Ajuntament, que ara exposaré : en aquest cas, l’increment d’aquesta quota es deu a que 
enguany s’ha encarit a causa de l’augment de l’IVA, per una banda; l’empresa concessionària 
de la neteja també inclourà nous preus; i de la recollida de rebuig i orgànic; i el Consorci de 
Residus, també canvia i fa que regulem la nostra contribució al Consorci mitjançant una quota 
que, en aquest cas, és un extra i també apuja el preu per tona aportada a l’abocador. I, per 
tant, amb aquest increment de l’IPC, aquesta aplicació de l’IPC es feia necessària. En aquest 
cas, i en aquesta ordenança d’escombraries, s’hi incorporen unes bonificacions que farà que 
l’import que pugui pagar el ciutadà, si ho fa bé, si recicla bé i no incrementa els quilos de rebuig 
– per tant, utilitza la deixalleria, entre altres – poden aconseguir un 10% de bonificació i això 
significa, si apliques l’IPC al 3,9 que puguin gaudir d’un descompte del 6,1% en la seva quota. 
Així la tarifa li queda reduïda al 6,1%. Les famílies nombrosos i famílies monoparentals, per 
tant, tindran la bonificació del 15% de la taxa d’escombraries. Per activitats comercials, si 
s’acullen a un pla que s’acordi amb l’Ajuntament, la reducció dels seus residus generats i les 
bones pràctiques en la separació dels residus en aquests establiments i activitats podran 
sol.licitar una bonificació del 10% de la quota. I així mateix, els usuaris de la deixalleria 
gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota si utilitzen més de 15 vegades l’any la seva 
aportació a la deixalleria amb material que no sigui reciclable en contenidors municipals i de 
recollida selectiva – és considerar que aquest total de 15 vegades han d’aportar, segons la 
relació de 5 blocs, un tipus de material que contempli aquest bloc. Si es concedís aquesta 
bonificació els efectes s’iniciarien a l’exercici següent que s’ha sol.licitat la bonificació. El bloc ja 
el varem comentar a la Comissió Informativa : hi ha blocs de residus ordinaris; de residus 
especials també hi ha dos blocs; i per últim, el residu rebuig més voluminós que es pugui 
generar.  
 
I l’ordenança fiscal núm. 31, en aquest cas, és el subministrament de l’aigua : com us 
comentava, doncs, incrementem la quota un 4,1%. D’aquest increment, el 2,7% és degut i per 
fer front al nou cànon de l’ACA; això implica, per tant, que realment estem incrementant de 
forma – per dir-ne així – voluntària, l’1,4%. Per dir aquesta forma voluntària, no és perquè ens 
agradi, però com tots sabeu hi ha algunes mancances i algunes inversions i reposicions i 
millores en la nostra xarxa, tant d’aigua com de clavegueram. I per tant, aquest increment farà 
possible la realització d’aquestes. Com us deia a l’abonat li implica 44 cèntims al mes pels usos 
domèstics i 75 cèntims al mes pels usos industrials.  
 
I finalment, l’ordenança fiscal núm. 40, atorgament de llicències de primera utilització o 
ocupació d’edificis : en aquest cas, s’hi aplica l’IPC, que és del 3,9% en els casos d’ús 
residencial i industrial o aparcament d’ús exclusiu dels propietaris.  
 
Fins aquí les modificacions que portem aquí a aprovar de forma provisional al Ple. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. Ara ve el torn de paraules. Si ho desitgen els diferents 
portaveus. Per part d’Imagina’t ? PSC ?  
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Sí, gràcies, 
bon dia. Nosaltres, coneixedors de quina és la realitat i la situació de la ciutadania, considerem 
que aquestes ordenances que portem a aprovació provisional són unes ordenances bastant 
efectives, perquè la voluntat de l’equip de govern és la de poder ajudar en aquells casos al 
conjunt de la  ciutadania, sabent que conjugar aquestes ajudes amb els increments de preus 
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que malauradament haurem de fer en algunes de les taxes i els impostos, són les que són i no 
les que ens agradaria en una altra situació. De totes formes, comentar que nosaltres posem 
una mica d’èmfasi en les bonificacions que es poden augmentar en famílies nombroses i 
monoparentals en l’Impost de l’IBI, que augmentem del 35 fins al 45%, en els casos que el 
valor cadastral sigui de fins a  100.000 €. Aquestes bonificacions, de les que abans ha fet 
comentari el company Xavier Racero, pel que fa a l’ordenança núm. 4, a l’ICIO, amb aquestes 
bonificacions del 60% quan es tracti d’obres de foment de treball i ocupació; a l’ordenança núm. 
22, amb aquesta bonificació que hi ha del 30% a les quotes tributàries quan es disposi de 
llicència; i la tarifa reduïda, que considerem que aquesta és una de les peticions que el conjunt 
de la ciutadania, com a mínim, que tenen llicència han demanat – de baixar aquesta tarifa 
reduïda del 197 fins al 130 € per a fer la transmissió, sempre que siguin al nucli urbà.  
 
Vostès són coneixedors de quina és la situació del Consorci que ha de fer l’Ajuntament per a 
poder tirar endavant els serveis de gestió de residus, tant municipals com supramunicipals. 
Això ens porta a fer un augment, bàsicament, d’allò que és l’IPC. Com a contrapartida, hi ha tot 
aquest seguit de bonificacions que, abans, el regidor d’Hisenda us ha donat. El mateix passa 
amb la taxa del servei d’aigua. 
 
I, per finalitzar, aquesta primera intervenció sí que ens agradaria notificar la nostra preocupació 
per una taxa que, en principi, no augmenta – que és la núm. 38, de prestació del preu públic del 
servei de llar d’infants de 0 a 3 anys – però que sabem quina serà, com que tampoc no sabem 
segur quina serà l’aportació de la Generalitat de Catalunya, preveient que hi haurà una 
retallada important, això ens posarà en serioses dificultats per la viabilitat de la llar d’infants. 
Transmetem la nostra preocupació per quina pot ser la situació d’aquest servei.  
 
Fent una valoració global, diem que considerem que són les ordenances que es poden dur a 
terme amb els temps que estan corrent i demanem la comprensió del grup de CIU que puguin 
votar a favor d’aquestes ordenances fiscals. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Tomàs. Per part de Gent fent Poble.  
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Bé, per part de Gent fent Poble, 
només comentar que són unes ordenances molt treballades i consensuades per part de tot 
l’equip de govern. Que com bé deia el Tomàs, creiem que s’adeqüen a la realitat que estem 
vivint. I que amb tot aquest tipus de mesures de bonificacions, intentarem afavorir la situació 
personal que té cada ciutadà de Sant Fruitós. I que sobretot, segueix unes línees molt clares 
que són el foment de l’ocupació, aquest augment de les bonificacions i una aposta clara pel 
medi ambient i la sostenibilitat.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Marta. Per part de CIU ? 
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Sí, bon dia. Li passaré la 
paraula al Vicenç Llorens.  
 
Sr. Vicenç Llorens Concustell, regidor del grup municipal CIU :  Bon dia. En primer lloc, 
voldríem agrair al regidor d’Economia, el Sr. Xavier Racero per l’exposició que ens va fer a la 
Comissió Informativa, va ser molt complerta, amb molt de detall de totes les ordenances com 
les taxes, els increments, les bonificacions, ... L’únic però que li posem és que de cara als 
propers anys – som conscients que hi ha hagut moltes modificacions, tal com ha dit ell : hi ha 
hagut increment en 5 taxes, 11 modificacions, molts redactats que han canviat, això és complex 
– però de cara als propers anys, si quan es presentin al Ple les ordenances poguessin estar 
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més tancades i que no tinguéssim aquests petits errors que hi ha hagut o en el redactat i que 
ha implicat que s’haguessin d’anar enviant correus i anar-los repassat. Només això.  
 
Bé, entrant ja en el què és l’exposició de les ordenances que s’ha fet aquí, ara fa gairebé un 
any que es van aprovar les del 2012 i avui estem aquí per aprovar provisionalment les del 
2013. són unes ordenances molt més contingudes que les que van ser les de l’any passat, la 
qual cosa ens satisfà molt; d’alguna manera, això, el què nosaltres reclamàvem des d’aquí l’any 
passat, tenint en compte la situació econòmica que estem patint i per no carregar més les 
malmeses economies de les famílies, doncs, d’alguna manera això és el què demanàvem; ens 
satisfà que aquest any això hagi estat així. I no solament són contingudes, sinó que en algunes 
d’elles s’han exposat que hi ha bonificacions. El què passa és que sí que ens sembla en 
algunes que aquestes bonificacions potser són més que efectives per les empreses – com 
podria ser la núm. 2, de l’IAE, que hi ha un 10% de bonificació sobre la quota tributària, quan 
durant l’any l’empresa tingui un increment de plantilla d’almenys un 10% d’increment de 
plantilla amb un mínim d’una persona; bé, potser això és una bonificació una miqueta minsa per 
les empreses i potser dóna la impressió que és més voler donar una bona imatge a l’equip de 
govern, que realment vetllar per les empreses. I les petites empreses són les que ens han de 
tirar endavant d’aquesta situació que estem patint.  
 
En referència  a l’ordenança núm. 29, la de recollida de taxes pel servei de gestió de residus – 
la recollida d’escombraries – és un increment molt més continguda que l’any passat, és un 
increment que es limita al 3,9 que és l’IPC de Catalunya, amb l’arrodoniment que ja ens ha 
explicat el regidor. Clar, l’any passat va ser un 9,5 i un 12 en el què eren les vivendes de 
caràcter familiar i les unifamiliars aïllades; per tant, està molt per sota. És cert que, tal com s’ha 
explicat aquí, hi ha els tres tipus de bonificació pel què són les famílies nombroses 
monoparentals del 15%, el 10% en els establiments per reduir el volum i classificar aquest 
volum; i després el 10% de caràcter general per utilitzar, per fer ús de la deixalleria. Tenint en 
compte aquestes bonificacions, sí que hem de dir que estan una miqueta per sota, per 
exemple, del què el programa electoral de Gent fent Poble prometia un mínim d’un 25%. És un 
primer pas, queda legislatura encara per intentar arribar-hi. I de fet, era una línia general 
bonificar la recollida d’escombraries de tots els partits que estan aquí al govern de l’Ajuntament, 
tant el d’Imagina’t com el del PSC, intentar rebaixar les taxes fent ús de la deixalleria, 
potenciant l’ús de la deixalleria. L’any passat això no es va fer. Aquest any sí. És un primer pas, 
però ens agradaria que no s’acabés aquí, que això anés incrementant-se i que això fes que es 
pogués anar rebaixant el rebut, apart de generar una cultura de reciclatge, rebaixar el rebut en 
els contribuents.  
 
I a l’últim punt, l’ordenança núm. 37 de subministrament d’aigua : sí que és cert que no hi ha 
hagut increment d’una manera directa en el què són els diferents trams, els preus es 
mantenen. El fet que hagi aparegut aquest cinquè tram i, per tant, variar els consums de 
cadascun d’ells, els metres cúbics consumits, això fa que hi hagi un increment. Però la quota 
de caràcter general – no, perdó, jo havia dit l’ordenança núm. 29 i no, és la núm. 31, perdó – 
aquest increment de l’11,39% a la quota general, és clar, de cara a la caixa de l’Ajuntament és 
molt bona, perquè és una quota que és un ingrés constant. És una constant. Vull dir, encara 
que a una casa no hi hagi cap tipus de consum, aquest ingrés l’Ajuntament el té. Però això fa 
que a la mitjana del municipi, de tota la facturació del municipi, les factures tinguin un increment 
d’un 4,1. Això, en el cas concret de les dues urbanitzacions que disposen de més zones 
enjardinades, com és el cas de Brucardes i Pineda, que ja tenen, ja pateixen una taxa d’aigua 
molt elevada pel consum que tenen, pel manteniment i cura dels jardins encara hi carreguem 
més. Hem de valorar que aquestes dues urbanitzacions, dins el què és el municipi de Sant 
Fruitós, és un patrimoni important del municipi; i sembla que a aquest aspecte no se’l cuidi 
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gens i que això sigui un luxe, el tenir jardí; i anem carregant sobre el consum de l’aigua. 
Aleshores, per tots aquests motius, nosaltres repeteixo que estem satisfets que l’esforç que 
s’ha fet en aquestes ordenances, però a l’haver-hi alguns punts que encara ens sembla que 
s’haurien hagut d’intentar retallar-ho més o bonificar-ho més, votarem abstenció a les 
ordenances que avui ens proposen. Res més. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu. En tot cas, fem un torn de rèplica si així ho creuen 
convenient els portaveus que heu intervingut. Tomàs Casero ? 
 
Sr. Tomàs Casero García, 3r Tinent d'Alcalde, portaveu del grup municipal PSC : Bé, primer de 
tot, agrair el discurs que ha fet el grup municipal de CIU. Entenem perfectament quina és la 
situació. Com que bàsicament vostès estan bastant d’acord amb les ordenances que portem a 
modificació, tot i que ja vostès han comentat que la seva decisió final serà la de l’abstenció, dir-
los que, evidentment, les bonificacions poden anar a més o a menys, però ens reconeixeran 
que moltes de les bonificacions són noves, coses que no hi eren abans. Per tant, el què hem 
d’intentar fer és adequar-nos a quina és la realitat : la realitat, a vegades, no és la que ens 
agradaria, però és amb la que hem de torejar cada dia. Nosaltres, comentar-li dues coses : pels 
comentaris que vostès han fet de la taxa, tant d’escombraries com la de l’aigua : abans he 
començat dient que vostès són coneixedors de quina és la situació que tenim al Consorci i que 
l’aportació municipal haurà de ser més gran que no pas la que hem tingut cada any, o sigui, els 
anys anteriors. Per tant, vostès saben perfectament que l’Ajuntament de Sant Fruitós haurà de 
fer una aportació superior al Consorci per a fer tota aquesta gestió de residus, de la que en 
principi, vostès són coneixedors; i a la que vostès són favorables que es pugui fer. Per tant, 
amb això sí que hi estem d’acord i hem intentat minimitzar només aplicant el què és l’IPC. Per 
tant, essent coneixedors de quina és la situació supramunicipal i també essent coneixedors de 
quin és el contracte que tenim amb l’empresa de recollida, entendran perfectament que menys 
que això era pràcticament impossible.  
 
I pel què fa a la taxa de l’aigua : sí que és veritat, vostè així em diu que l’augment vindria a ser 
d’un promig d’un 4,1%, però no ens hem d’oblidar que un 2,7% és la taxa, el cànon que ens ve 
ja donada per l’ACA. Per tant, l’augment real serà d’un 1,4%. I torno a repetir que vostès són 
coneixedors de quina és la situació de la xarxa que tenim tant d’abastament d’aigua com de 
clavegueram. Els manteniments en clavegueram, sobretot, però també l’abastament d’aigua, 
vostès saben que són complexos i que nosaltres tenim molts, molts metres de canonada. I 
aquestes canonades, evidentment, s’han de mantenir. Per tant, nosaltres considerem que és 
un preu molt reduït. Hem intentat minimitzar-ho al màxim, en el ben entès que el manteniment 
l’hem de fer, perquè no podem fer-ho d’altra manera. Gràcies per la seva intervenció.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies a tu, Tomàs. Per part de Gent fent Poble ? 
 
Sra. Marta Flotats Riera, portaveu del grup municipal GfP : Sí, li cedeixo la paraula al meu 
company Xavier Racero.  
 
Sr. Xavier Racero Esquius, regidor del grup municipal GfP : Gràcies. En primer lloc, agrair-los 
també els comentaris. Jo crec que a les Comissions Informatives i, a més, tractant-se de les 
ordenances, crec que és el què s’ha de fer, perquè per això es diuen Comissions Informatives. 
No sé quan va durar, però va ser molt més extensa i àmpliament del que ve sent habitual. 
Agrair-li de nou. I qualsevol traspàs d’informació, crec que és el què s’ha de fer i 
constructivament, col.laborar-hi tots.  
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D’altra banda, el què comentaves, Vicenç, en el sentit de tots aquests errors, algun cop de 
matís de trobar a les ordenances. N’hi ha moltes, és complex; si te les llegeixes com el Quijote, 
trobes la coma i l’article nosequants; aquests tipus d’errades, és per millorar. Podíem haver-ho 
deixat aquí perquè hem estat molts anys amb aquestes dues paraules o tres que fallaven. 
D’altra banda, dir-te que la Diputació va fer la seva jornada el 18 i el 19 de setembre i això vol 
dir que són 26 dies fins aquí; en els 26 hi ha tot un procés de comunicar el Ple, de fer les 
Comissions Informatives, que Secretaria s’ho revisi, ... Per tant, potser hem tingut per treballar-
hi molt més àmpliament, què et diré jo ? doncs, quinze dies, si cap. M’agradaria que 
entenguéssiu això; òbviament, sempre la millora per l’any que ve, sempre dius “ho farem 
millor”. I esperem que sigui així. Esperem que la Diputació també faci prèviament i amb 
antelació el seu manual, perquè això ajuda molt als municipis petits. Fet aquest aclariment, 
donar-te les gràcies.  
 
En aquest cas, sí que són molt més contingudes que l’any passat en el sentit d’increments o 
aplicacions. Hi ha un paquet de bonificacions i encara poden resultar una mica més 
contingudes. I és la línia que hem de seguir. I perquè la diferència d’un any amb l’altre ? Perquè 
en aquest cas, un any amb l’altre és diferent : òbviament, són més contingudes perquè darrera 
hi ha un treball d’alguns projectes d’estalvi, d’alguns projectes de racionalització de la despesa 
que es veuran executades i el seu benefici resultarà el 2013. Per tant, poden ser més 
contingudes per aquest motiu. Per exemple, amb la taxa d’escombraries : si us hi fixeu, doncs, 
a trets generals, el què s’incrementa és taxa d’escombraries amb l’IPC, però s’articula una 
bonificació, per dos motius : entenent que es farà un treball – i que ja s’està fent des d’un 
primer moment – per “apretar” l’empresa concessionària per millorar, per gestionar-ho millor; 
l’altra qüestió és que si nosaltres aportem més quilos al Consorci, per tant, tindrem menys 
despesa, podrem assumir aquest 10%. Que és una mica més limitat, realment, del què dèiem 
Gent fent Poble a la campanya electoral ? Però és un primer pas. Pocs municipis plantegen a 
les seves ordenances una bonificació tant restrictiva; per tant, és molt exigent en quant a ... 
exigent, però realista, perquè jo personalment també he fet un sondeig de les persones més 
properes i realment, més de 15 vegades van a la deixalleria. I més de 5 vegades o reciclen oli o 
reciclen qualsevol altre tipus de material. Per tant, qui ho fa bé - és el què deia d’habituar-se a 
la realitat – no ha de pagar tota la quantitat de la quota , perquè la seva aportació ponderada al 
Consorci és menor. En aquest cas, jo crec que és una primera aposta. Són dos criteris : un en 
els habitatges i l’altre als comerços – perdó, en les activitats -. I poden aconseguir aquest 10% 
perquè alguns són coneixedors i quan parles amb la deixalleria, els tècnics que la porten, és 
quantes perruqueries o gent que té perruqueries, per posar un exemple, porten els seus pots 
de laca buida o d’escuma o de qualsevol altre tipus, a la deixalleria, que ho poden fer. Per tant, 
jo crec que és un primer pas. Una bonificació del 10% suposa tirar com dos anys enrere en els 
increments que hi ha hagut en el servei d’escombraries. I penso que és un molt bon primer pas. 
I potser és petit, però crec que molt important. De totes maneres, tampoc és que sigui molt 
petit, quan estàs disminuint un 6,1%.  
 
El que comenteu de l’IAE pot ser també un primer pas, perquè si això funciona, s’hi acullin. 
Depèn del volum de plantilla que tingui cada empresa, podrà gaudir-ne més o menys i la seva 
ponderació del valor, serà major o menor. Em sembla recordar que tenim 289 empreses que 
són subjectes de pagar IAE, amb un total que no arriba als 800.000 € per aquest aspecte. Això 
vol dir que si totes ho fessin, són 80.000 €, que no és poc, que deixaríem d’ingressar a 
l’Ajuntament. Jo crec que això beneficia molt més a la PIME, perquè una empresa – algunes 
vegades es dóna el cas – algú que estigui subjecte a pagar l’IAE vol dir que té uns beneficis de 
més de 1.000.000 €; i en aquest cas, depèn de la quantitat, però poden ser 10 treballadors, per 
exemple. El 10% és 1 i 1 és el valor límit. Penso que si motiva, pot arribar a bonificar-se un tant 
per cent que li resultarà més econòmic contractar algú o bé fer parcials per temporada, 



 
  
  
  
  
  
         AJUNTAMENT 
 DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES 
 (BARCELONA) 

 
Ctra. De Vic, 35-37  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86 

E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 
39

contractacions temporals. Penso que és un primer punt i una primera aposta. S’han fet moltes 
bonificacions, tant per les empreses que estan subjectes a l’IAE  com als petits constructors o 
instal.ladors que tenen també, a vegades, assalariats; aquí, si se’ls incentiva als que fan obres 
o rehabiliten o fan façanes i tots aquests instal.ladors i referents també en el medi ambient, com 
poden ser augmentar l’eficiència energètica d’un edifici, tot això crea una sinèrgia que és la 
intenció que tenim.  
 
En quant a la taxa de l’aigua potable, vostè comenta que l’increment és una mica elevat : jo 
crec que amb una petita quantitat, podrem augmentar – no recordo ara, el regidor d’Urbanisme 
podrà assessorar si era un increment per la partida d’inversions d’aquestes reposicions, de 
12.000 €.  No era gaire elevat, però es podrà fer molt bona feina. Potser realitzant aquest Pla 
director que pugui indicar-nos quines són les millores en el clavegueram. L’altra qüestió que 
deia és que els usos residencials en urbanitzacions, tenir un jardí és un luxe : jo ho considero 
un luxe, perquè jo no en tinc, ja m’agradaria. Espero arribar-hi. Un luxe en el sentit que, 
òbviament, es gasta més aigua perquè has de regar el jardí; luxe, que no se’m mal interpreti, és 
un luxe perquè tenir un jardí on poder gaudir-ne, doncs, a mi, m’agradaria.  
 
L’altra qüestió justament és si gastes més ? fas reutilització d’aigua quan plou, reculls els 
pluvials ? Fas alguna acció per fer-ho ? Això seria molt interessant fer-ho, ho vaig plantejar a 
Aigües de Manresa, les bonificacions són complicades quan tens un medi propi, però hi estem 
treballant. Per tant, és el què us deia : adaptar la realitat. Si algun usuari d’un jardí, d’una 
residència, té algun sistema de reaprofitament de l’aigua, que pagui menys aigua. En aquest 
cas, és el criteri que establim. Bé, per tant, això és el recull que he fet de les seves qüestions. I, 
per tant, esperem que puguin tirar endavant. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Xavier. El seu torn.  
 
Sra. Mercè Casals Martínez, portaveu del grup municipal CIU : Bé, sí, doncs, recollir les 
paraules del regidor Tomàs Casero que ens demanava el vot favorable a aquestes ordenances. 
Realment, aquest any, com hem dit , no el tindran. No tindran tampoc un vot negatiu, com va 
passar l’any passat, perquè realment no ens van semblar gens correctes les de l’any passat. I 
de cara al proper any, potser aquest vot favorable podria ser possible si realment aquestes 
ordenances fiscals anessin més en línia també dels nostres pensament i poguéssim, fins i tot, 
parlar-ne abans, si els sembla. Vull dir, que els estic convidant a que ens convidin a participar 
en l’elaboració d’aquestes ordenances, si ho desitgen, per tal de poder arribar a unes 
ordenances consensuades. No, no li dic per aquest any, sinó de cara a l’any que ve. Ja està, 
moltes gràcies.  
 
Sr. Alcalde-President : Gràcies, Mercè. Bé, doncs, per concloure, poca cosa. Jo crec que s’ha 
dit suficient i abastament el regidor ens ha comentat què podien implicar aquestes ordenances 
fiscals. Comentar que tots som conscients que la crisi que ens afecta i que és la base de 
qualsevol càlcul que es pugui fer quan parles d’ordenances, és una crisi que tots sabem que ve 
des de l’any 2008 i que creiem que cap dels exercicis anteriors havia contemplat criteris 
incentivadors o que realment demostressin que s’havia arribat al convenciment que realment 
l’administració – i en aquest cas, l’administració local – pot fer-hi molt aportant el seu gra de 
sorra per incentivar, per millorar, per posar elements a la mà dels ciutadans, dels empresaris, 
dels comerços per sortir millor d’aquesta situació de crisi. Per tant, jo crec que i així ho voldria 
manifestar, alegrar-nos que aquesta és la primera vegada que es presenten des que hi ha crisi, 
en aquest Ajuntament unes ordenances que contemplen de veritat aquesta situació.  
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En relació a aquestes ordenances respecte les de l’any passat, quan ja governava l’actual 
equip de govern, no entrarem si és del tot cert o no l’increment que es va dir l’any passat que hi 
havia hagut. Però, en tot cas, sí que hi ha una dada fonamental i que ha posat sobre la taula el 
regidor Xavier Racero, que s’ha fet una política important amb resultats tangibles de reducció 
de la despesa i això, evidentment, ha pogut, ha induït, ha portat a que puguem fer aquesta 
contenció que vostè comentava, per poder anar més en consonància amb aquesta situació. Per 
tant, això era un primer pas molt important. La contenció de la despesa per no carregar després 
més sobre els nostres ciutadans. I evidentment, celebro que el Sr. Vicenç Llorens – i suposo 
que és el parer de CIU -  que reconegui que des de tant Gent fent Poble com el PSC com 
Imagina’t estem portant a terme, mica en mica – queden anys encara de govern – allò que 
dèiem als nostres programes electorals. I gràcies per reconèixer-ho. I evidentment, hi ha un  
camí recorregut i en falta més per recórrer, està clar; però, evidentment, s’està en línia de 
complir allò que es promet quan es fa una campanya.  
 
I en el tema de la deixalleria en concret, que comentava, en això estem. Segurament, aquest és 
el primer any, el primer any que implantes el mateix que en el tema de l’IAE, has de ser 
relativament curós perquè no deixa de ser el primer any que implantes una bonificació, una 
sanció, el que fos; però que amb ella després, es pot treballar amb trams, no ? Si establim un 
primer tram, si tu com a ciutadà fas una sèrie d’actuacions, tens un 10%, possiblement es pot 
treballar en què hi hagin diferents trams que et portin fins a bonificacions superiors. Però, bé, 
en tot cas és un treball que s’ha de fer i que es pot fer com s’ha fet des de l’equip de govern, o 
es pot fer com ens convidaves, Mercè, a fer-ho la totalitat dels regidors i dels partits que estem 
a l’Ajuntament.  
 
En quant a polítiques de contenció del consum de l’aigua ? Bé, ara portem uns dies que ens 
plou, però tots sabem quin és el problema de l’aigua en el nostre país. I està clar que la 
penalització per major consum no és un invent de l’Ajuntament de Sant Fruitós, sinó que és una 
cosa que , és una política de país. I sí que és cert, és que el què hem de treballar i aquesta 
idea que ha llençat el Xavier Racero i que ell ha comentat amb Aigües de Manresa, crec que el 
camí és aquest. I segurament, crec que ho compartireu. O sigui, aquell que no es preocupa, ha 
de tenir una certa penalització – no en l’aigua, en qualsevol cosa, en els residus, ... – aquella  
família, aquella persona, aquella empresa que aplica polítiques pròpies i que demostra que se 
n’ha assabentat en quin món viu, aquí és on s’ha d’anar i ajudar-lo. Penalitzar el què passa de 
tot, per utilitzar una expressió, i bonificar aquell que assumeix la realitat d’on està.  
 
I, per últim, polítiques de bonificacions, com hem demostrat, sí; i, per tant, hi pot haver una 
bonificació que pugui semblar minsa, com has comentat, Vicenç. Però, és això, un primer pas. 
Però hi ha un fet que és obvi i que no podem deixar de banda : o sigui, bonificació sí, però 
garantir els  ingressos mínims que ens portin a poder garantir i assegurar els serveis que 
prestem, això també és bàsic. O sigui, tampoc pots fer una política esbojarrada de 
bonificacions, que després a final d’any et portin a una conseqüència que sigui gravíssima, que 
és que no has ingressat el suficient per mantenir aquells serveis que estàs prestant, malgrat 
que puguis fer reducció de la despesa. Per tant, aquest equilibri que expresso, jo crec que el 
plasmen aquestes ordenances que és un equilibri entre la bonificació pels bons comportaments 
i els bons hàbits, però amb la garantia que pots assegurar els serveis que prestes. I crec que 
això és un principi bàsic de l’administració pública.  
 
En tot cas, gràcies per les aportacions. Gràcies per dir-ho així també, per aquest vot en contra 
que hi va haver l’any passat, que aquest any sigui abstenció. I el què anem a votar ara, són uns 
acords que els repasso en tres línees, que són : aprovar provisionalment aquestes 
modificacions que s´’han presentat, aprovar provisionalment les ordenances pel 2013, 
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l’exposició al públic d’aquests acords i, en tot cas, si s’escau i si no hi ha reclamacions, llavors, 
la publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província. Aquests són els acords que són 
coneguts i sense més passem a votació.  
 
VOTACIÓ : SOTMÈS A VOTACIÓ, S’APROVA PER SIS VOTS A FAVOR ( 3 GfP, 1 
PSC, 2 IMAGINA’T ), CAP EN CONTRA ( 0 ) I QUATRE ABSTENCIONS ( 4 CIU ). 
 
 
 
La Presidència declara finalitzada la sessió essent les dotze hores i quinze minuts.  
  
En prova del qual s’estén la present acta, de la qual cosa el Vicesecretari en funcions de 
Secretari de l’Ajuntament, certifica als sols efectes de fe pública.  
 
 
 
Certifico que aquest document reprodueix l’acta aprovada, un cop revisada la 
presència de dades de caràcter personal, en compliment de la normativa de 
protecció de dades personals. 
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