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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 7/2012
Caràcter: Extraordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 31 d’octubre de 2012
Objecte: Realitzar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, senyor __________________
Horari: Inici: A dos quarts i cinc minuts de vuit de la tarda (19.35 h)
Acabament: A un quart i cinc minuts de nou del vespre (20.20 h)
Assistents:
____________________________________
Absents justificats:
_____________________
Secretari:
______________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 27/9/2012
2.- Proposta d’aprovació ordenances fiscals 2013
3.- Sorteig membres meses eleccions al Parlament de Catalunya 2012

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor _________________, prèvia comprovació pel secretari de l’existència de
quòrum suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia.
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 27/9/2012
Oberta la sessió pel senyor alcalde, demana si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a la minuta de l’acta de la sessió anterior, realitzada el passat
dia 27 de setembre de 2012.

VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària, va ser aprovada per unanimitat.
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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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.
Verificat que, en relació amb les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es modifica el coeficient fixat en l’article 6è, resultant de la següent manera:
“Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’incrementaran per l’aplicació del coeficient del 1,95, excepte en el punt 3r de l’apartat E, en
el que s’aplicarà el coeficient de 1,17. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en
què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
A) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

24,61
66,46
140,28
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- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
174,74
- De més de 20 cavalls fiscals
218,40
B) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
162,44
- De 21 a 50 places
231,35
- De més de 50 places
289,19
C) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
82,45
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
162,44
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
231,35
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
289,19
D) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
34,46
- De 16 a 25 cavalls fiscals
54,15
- De més de 25 cavalls fiscals
162,44
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
34,46
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
54,15
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
97,46
F) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
8,62
- Motocicletes fins a 125 cc.
8,62
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
14,76
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
29,54
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
59,07
- Motocicletes de més de 1.000 cc.
118,13

Ordenança Fiscal núm. 7, reguladora de la taxa d’activitats juridico – administratives.
Es modifica l’apartat A del punt 2 de l’article 2n., concretament es modifica el punt referent a
l’expedició de certificats urbanístics, al qual es modifica la quota i s’afegeix una excepció.
Dins el mateix article i apartat, s’afegeix un nou punt referent a l’expedició de certificats
d’empadronament. Les modificacions incorporades es transcriuen literalment a continuació:
“ Article 2n. Fet imposable.
2.
A) Dels serveis generals.
Euros
(...)
* fotocòpies . Din A4.........................................................

0,10 € / còpia

* certificats i informes urbanístics, excepte els de compatibilitat d’activitat
* certificats d’empadronament

75,00 €
0,50 €

(...)”
Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i altres
proveïments.
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6è. Les tarifes resultants són les que es detallen
a continuació:
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“ Article 6è.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
A) Subministrament aigua
(...)
2. Tarifes de subministrament
Fins al mínim
Del mínim al doble del mínim
Més del doble del mínim

0,47 €/m3/abonat
0,63 €/m3/abonat
0,92 €/m3/abonat

3. Us industrial

0,71 €/m3/abonat

4. Venda aigua en alta a municipis o assimilats
Per m3
(...)”

0,25 €/m3

Ordenança Fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal.
Es modifica el nom de la taxa , la qual es denominarà “taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal”
Es modifiquen les tarifes regulades a l’article 4t, resultant de la següent manera:
“ Article 4t. Quota tributària
La quantia de la prestació patrimonial es determinarà aplicant les tarifes següents:
Euros
1. Abonaments per temporada
Infantil. De 4 anys fins els 14 anys .............................
Juvenil. De 14 anys fins els 18 anys ...........................
Numerari. A partir de 18 anys .....................................
Familiar (per parella) ...................................................
Per cada fill menor de 18 anys ..........................
Familiar monoparental..................................................
Per cada fill menor de 18 anys............................

31,00
33,00
41,00
60,00
15,00
41,00
15,00

2. Entrades

Euros

Infantil-Juvenil ( de 4 fins a 18 anys)..............................
Majors ( a partir 18 anys.................................................

3,00
4,00
Euros

3. Abonaments Especials per a 15 dies
Infantil. De 4 anys fins els 14 anys ...............................
Juvenil. De 14 anys fins els 18 anys .............................
Numerari. A partir de 18 anys .......................................
Familiar (per parella) .....................................................
Per cada fill menor de 18 anys ......................
Familiar monoparental...................................................

23,00
26,00
29,00
44,00
11,00
29,00
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Per cada fill menor de 18 anys.......................

11,00
Euros

4. Expedició de carnets
Expedició de carnet (nou o duplicat) .............................

6,00

Ordenança núm. 25, ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
S’adopta el text íntegre de l’Ordenança aprovat per la Diputació de Barcelona el dia 25 de
setembre de 2012 i publicat al BOP el dia 28 de setembre de 2012.
Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Es modifica el nom de l’ordenança, la qual passa a denominar-se “Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme”. S’adopta el text íntegre de
l’Ordenança aprovat per la Diputació de Barcelona el dia 25 de setembre de 2012 i publicat
al BOP el dia 28 de setembre de 2012. A continuació es fixen els elements tributaris de
determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, recollits a l’article 6è i que seguidament es
transcriuen:
“ Article 6è. Quota tributària
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota
tributària se'n despendrà d'aplicar els següents tipus de gravamen a la base imposable:
a) El 0,6 per cent, en el supòsit 1.a) de l'article anterior.
b) El 0,2 per cent, en el supòsit 1.b) de l'article anterior.
c) El 0,2 per cent, en les parcel·lacions urbanes, la constitució d’un règim de propietat
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació, i les operacions que
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent dels que
hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.
d) El 0,2 per cent, en les demolicions de construccions o edificacions.
e) 10 EUR per m2 de cartell de propaganda.
f) 0,1 EUR per m2 de superfície afectada per extracció d’àrids i explotació de pedreres.
g) 0 EUR per m2 de superfície afectada per la tala de arbres, masses arbòries i vegetació
arbustiva.
h) 0,20 EUR per m2 de superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de
materials que alterin les característiques del paisatge.
2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació
posterior la quota tributària serà la que resulti d’aplicar a la quota tributària obtinguda d’acord
amb les regles contingudes en l’apartat 1, un percentatge de reducció del 40 per cent.
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 60 per cent de les que s'assenyalen en els apartats
anteriors, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat efectivament.”
SEGON: Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:

2377
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
TERCER: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que les ordenances principals no es toquen, ja que l’IBI no es pot abaixar
més. Pel que fa a la piscina argumenta que és un servei que segueix sent deficitari, al igual
que passa amb el subministrament d’aigua potable, on a més, la major part del cost és
derivat d’impostos. En aquest servei explica que s’ha sol·licitat a l’empresa que en realitza la
prestació un estudi rigorós del seu cost. També explica les modificacions a la taxa de
llicència d’obres i a la de fotocòpies, totes elles per tal d’ajustar el preu al cost del servei.
La senyora _______indica que troba a faltar que a la taxa de la piscina hi hagi un descompte
per la gent que paguen els impostos a Balsareny.
Tant l’alcalde com el Srs. ________ van explicar que és una opció que s’ha estudiat però
que, tot i que alguns municipis així ho estableixen, és de dubtosa legalitat i que per això s’ha
desestimat.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària va ser aprovada per 7 vots a favor del grup de CiU i
3 abstencions del grup d’ERC.
3) SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2012
El proper dia 25 de novembre de 2012 s’han de realitzar les eleccions al Parlament de
Catalunya 2012.
D’acord amb el procediment establert, es procedeix a efectuar el corresponent sorteig entre
les persones que figuren en el cens municipal tramès a l’Ajuntament per l’oficina del Cens
Electoral, el qual té el següent resultat:
En el transcurs d’aquest punt, essent les 19:50 hores, s’absenten de la sessió el Sr. Carulla i
la Sra. Ramírez.
DIST SECC MESA CÀRREC

NIF

01

________________ ________________

001

A

President titular

NOM COGNOMS
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01
01
01
01
01
01
01
01

001
001
001
001
001
001
001
001

A
A
A
A
A
A
A
A

1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

01
01
01
01
01
01
01
01
01

001
001
001
001
001
001
001
001
001

B
B
B
B
B
B
B
B
B

President titular
1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________

01
01
01
01
01
01
01
01
01

001
001
001
001
001
001
001
001
001

C
C
C
C
C
C
C
C
C

President titular
1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

_____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

01
01
01
01
01
01
01
01
01

002
002
002
002
002
002
002
002
002

A
A
A
A
A
A
A
A
A

President titular
1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

01
01
01
01
01
01
01
01
01

002
002
002
002
002
002
002
002
002

B
B
B
B
B
B
B
B
B

President titular
1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent
1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
___________________________
____________________________
_____________________________
_______________________________

01
01
01
01
01
01

003
003
003
003
003
003

U
U
U
U
U
U

President titular
1r vocal titular
2n vocal titular
President 1r suplent
President 2n suplent
1r vocal 1r suplent

_______________________________
_______________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________
_____________________________
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01
01
01

003
003
003

U
U
U

1r vocal 2n suplent
2n vocal 1r suplent
2n vocal 2n suplent

39384617S
39299489X
39309279W

__________________
_________________
________________

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del
senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
488368E i correlativament fins el 488371E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

