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ACTA DE PLE DE 3 D'OCTUBRE DE 2016 
 

A Gironella, quan són les 21:00 hores, prèvia convocatòria a l’efecte i per tal de 
celebrar sessió ordinària de Ple, reuneixen a la Casa consistorial sota la 
presidència del Sr. Alcalde,  David Font Simon, amb l’assistència la secretària 
de la corporació, Montserrat Morera Camprubí, els regidors membres que a 
continuació s’especifiquen, tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
Membres assistents: 
 
Sílvia Corbera Torrentbó 
M. Àngels Sallés Perarnau 
Josep M. Castellà Antich 
Roger Ballús Nuñez 
Lluís Vall Carrillo 
David Saborido Gonzalez 
M. Teresa Terricabres Pous 
Albert Xoy Serra 
Marc Rojas Saña 
Joana Pons Soto 
 
 

tractant-se seguidament  el següent ordre del dia: 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
 
03.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU,  DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L’EXERCICI 2017. 
 
04.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
05.- MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MARATÓ 
DE TV3”. 
 
06.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
01.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Es procedeix a la votació de l’Acta del Ple Ordinari de data 5 de setembre de 
2016, a mà alçada, el resultat de la qual és el següent: 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
02.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA. 
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Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia del número 82/2016 fins el número 
95/2016. 
 
03.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU,  DE MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L’EXERCICI 2017. 
 
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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
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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 l’informe de Secretaria-intervenció número 
16/2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S: 

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 2017 i següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 01 Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 
Ordenança Fiscal núm. 03 
 

Impost sobre Activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 05 Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 29 
 

Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans  

Ordenança Fiscal núm. 30      Taxa pel subministrament d’aigua 
Ordenança Fiscal núm. 36                Taxa per retirada de vehicles 

abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 

 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província: 
 
Ordenança Fiscal núm. 01 Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 
Ordenança Fiscal núm. 03 
 

Impost sobre Activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 05 Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 29 
 

Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans  

Ordenança Fiscal núm. 30      Taxa pel subministrament d’aigua 
Ordenança Fiscal núm. 36                Taxa per retirada de vehicles 

abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 
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Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província, es farà pública l’adaptació 
de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 01 Impost sobre Béns Immobles 
Ordenança Fiscal núm. 02 
Ordenança Fiscal núm. 03 
 

Impost sobre Activitats econòmiques 
Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 05 Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres 

Ordenança Fiscal núm. 29 
 

Taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans  

Ordenança Fiscal núm. 30      Taxa pel subministrament d’aigua 
Ordenança Fiscal núm. 36                Taxa per retirada de vehicles 

abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública 

 
    
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis electrònic 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. 
 
Sisè.- Facultar a l’Alcalde – President tant àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
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No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri. 
 
El Sr. David Font informa que els efectes de les modificacions són els 
següents: 
 

- IBI: Es baixa el coeficient a un 0,82. No té efecte al ciutadà perquè 
paral.lelament, atès que els valors cadastrals estan desactualitzats, es 
preveu que s’augmenti en un 8% la base imposable (valor cadastral). 

 
- IVTM: S’emplia la bonificació a vehicles amb baix consum. És una 

iniciativa comarcal. 
 

- IAE: És una iniciativa comarcal. S’aplica una bonificació del 50% en 
empreses que creïn llocs de treball indefinit. 
 

- ICIO: Es regula una bonificació del 95% en zones industrials i a les 
construccions amb energia renovables per autoconsum. 
 

- Taxa Escombraries: Es regula una bonificació en la utilització de la 
deixalleria mòbil fent 6 trams depenent de l’ús. 
 

- Taxa Aigua: Es modifica el mínim de facturació passant de 18 a 15 m3 i 
es regula un import per clavegueram de 1,5 €/trimestre que servirà per 
fer una borsa (18.000 €/anuals) per actualitzar i renovar la xarxa 
existent. 
 

- Retirada de vehicles: Es redueixen les taxes. 
 

- La resta d’ordenances no es varia. 
 

El Sr. Marc Rojas demana la votació individual per cada ordenança. 
 
El Sr. David Font li contesta afirmativament. 
 
Respecte a les ordenances el Sr. Marc Rojas diu: 
 

- Taxa Aigua: Demana, que si s’abaixa el mínim de m3, hi haurà més 
abonats que sobrepassaran els mínims.  

 
Informa el Sr. David Font que actualment hi ha 1.690 abonats amb aquest 
mínim de 18 m3. Si es redueix a 15 m3, els abonats són 1.342. El cost és igual 
i l’únic que varia és que un abonat que consumeix 9 m3, no en pagarà 18, sinó 
que en pagarà 15 m3. 
 
Demana quin és l’objectiu que es pretén amb aquesta reducció. 
 
Li respon el Sr. David Font que l’efecte és un canvi. Es crea una borsa per 
clavegueram i actuar-hi. Amb la variació de m3 l’efecte és nul, els ingressos no 
es veuran afectats, però tindrem una borsa per clavegueram. 
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- Taxa Escombraries: Després de què la moció es va retirar i s’ha arribat a 

un consens amb l’equip de Govern, la modificació es veu bé. 
 

- IAE: Tot el que sigui fomentar i crear llocs de treball és positiu. 
 

- IVTM: Igual que l’IAE. Tot el que sigui fomentar la no contaminació, es 
veu positiu. 
 

- IBI: Malgrat que el rebut queda igual, la seva proposta seria una 
bonificació a famílies nombroses o monoparentals. Demana si es podria 
estudiar aquesta proposta. 
 

Li diu el Sr. David Font que es pot estudiar. S’hauria de saber labast real i com 
afecta econòmicament. Es pot estudiar i plantejar de cara a l’any 2018. 
 

- ICIO: Tot el que sigui apostar per energies renovables es considera 
correcte. 

 
- Retirada de vehicles: Res a comentar. 

 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
8 vots a favor de l’ordenança número 1 dels membres presents del Grup 
Municipal de C.I.U. 
3 abstencions  de l’ordenança número 1 dels membres presents del Grup 
Municipal d’E.R.C. 
 
Les ordenances 2, 3, 5 i 29 S’APROVEN PER UNANIMITAT. 
 
8 vots a favor de l’ordenança número 30 dels membres presents del Grup 
Municipal de C.I.U. 
3 abstencions  de l’ordenança número 30 dels membres presents del Grup 
Municipal d’E.R.C. 
 
8 vots a favor de l’ordenança número 36 dels membres presents del Grup 
Municipal de C.I.U. 
3 abstencions  de l’ordenança número 36 dels membres presents del Grup 
Municipal d’E.R.C. 
 
04.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
SISTEMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL MUNICIPI DE GIRONELLA. 
 
Atès que en data 6 de juny de 2016, mitjançant acord de Ple es va aprovar 
inicialment la modificació del sistema d’actuació. 

 
Atès que la modificació es va sotmetre a informació pública per termini d’un 
mes, mitjançant anunci publicat en data 22 de juny de 2016 en el Butlletí Oficial 
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de la Província de Barcelona. Així mateix es va citar personalment als 
propietaris afectats per emetre les al·legacions pertinents. 

 
Atès que durant el període d’informació pública, no s’han presentat 
reclamacions ni al.legacions 
 
Examinada la documentació que l’acompanya,  

 

S’ACORDA 

 
PRIMER. Aprovar definitivament la modificació del sistema d’actuació establert 
al Pla General d’ordenació urbana de Gironella per al desenvolupament dels 
àmbits i sectors següents: 
 

- UA 1. COSTAT FINCA RACONS. 
- UA 2. PLAÇA DE L’ESTACIÓ. 
- UA 4. BASSACS 
- UA 5 EQUIPAMENT SECTOR VORA RIU. 
- UA 6. SANT ANTONI. 
- SUD 4R. SECTOR RIERA D’OLVAN. 

 
 

SEGON. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el tauler electrònic de l’Ajuntament, als efectes oportuns. 

 
TERCER. Notificar el present acord als propietaris afectats per la modificació, 
així com als que han comparegut com a interessats en l’expedient, amb 
expressió dels recursos que contra aquest siguin admissibles. 

 
No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
següent: 
 
S’APOVA PER UNANIMITAT. 
 
05.- MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “LA MARATÓ 
DE TV3”. 
 
“La Marató de TV3” és un projecte solidari impulsat per Televisió de Catalunya i 
la Fundació La Marató de TV3 l’any 1992, amb l’objectiu d’obtenir recursos 
econòmics per a la investigació científica de malalties incurables o cròniques, 
però també per a sensibilitzar la societat sobre aquestes patologies. 
 
Fa 25 anys que “La Marató de TV3” desenvolupa una important tasca de 
sensibilització de la població catalana respecte a les malalties a les quals es 
dedica i a la necessitat de potenciar la recerca científica per prevenir-les i/o 
curar-les. Un projecte plenament arrelat al país, que ha consolidat el seu paper 
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com a font impulsora de la recerca biomèdica i com una eina de divulgació 
científica,  de conscienciació ciutadana i d’educació de la societat.  
 
El projecte ha aconseguit l’empatia de la societat catalana, que amb petites 
grans aportacions han fet de la “La Marató de TV3” un esdeveniment solidari 
referent. 
 
Al llarg de la trajectòria, també s’ha aconseguit l’adhesió d’empreses que s’han 
implicat en la logística per fer possible la recepció dels donatius i el 
subministrament de productes i serveis necessaris per al correcte 
funcionament. Alhora s’ha comptat amb la participació d’altres empreses 
col·laboradores a través d’aportacions, que tenen el seu reconeixement en el 
programa o en la campanya de sensibilització. 
 
Però “La Marató de TV3” no tindria l’abast i èxit que ha assolit sinó fos pel 
treball dels més de 58.000 voluntaris i el milió de persones que cada any 
participa en les activitats populars organitzades. “La Marató de TV3” és un 
esdeveniment participatiu amb una extraordinària capacitat de mobilització 
social tant els que participen directament i dediquen el seu temps al llarg de les 
quinze hores de durada del programa com tots aquells que a totes les viles i 
barris de les ciutats del nostre país realitzen actes de suport a “La Marató de 
TV3”.  
 
Gràcies als més de 150 milions recaptat, s’han fet importants avenços en la 
recerca biomèdica amb 723 projectes d’investigació sobre 14 grups de 
malalties diferents. Una tasca que enguany commemora el seu 25è aniversari i 
que des de l’àmbit municipal també es vol reconèixer.  
 
Per tot això abans esmentat, des de l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya, es proposen els següents acords:  
 

Primer.- Manifestar el compromís de continuar oferint suport de l’Ajuntament 
de Gironella en l’organització i sessió d’espais per als actes de “La Marató de 
TV3”. 
 
Segon.- Participar en el projecte “Regalar Cultura”, que pretén agrair la 
participació als ciutadans voluntaris i a les entitats que participen en 
l’organització dels diferents actes de “La Marató de TV3”, a través d’invitacions 
en actes culturals organitzats pel propi ajuntament. 
 
Tercer.- Instar als ajuntaments a promoure sessions al municipi i col·laborar 
econòmicament realitzant donatius pel finançament de campanyes de 
sensibilització, adreçat als joves del país, que es realitzen a través de les 
conferències que des de l’any 1997 es celebren a les escoles de Catalunya, i 
que actualment ha arribat als 240.000 alumnes de secundària.  
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a TV3, a la Fundació Marató de TV3, a 
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta a mà alçada, el resultat de la qual és la 
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següent: 
 
S’APOVA PER UNANIMITAT. 
 
06.- PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Albert Xoy realitza aquests precs i preguntes: 
 

a) Festa Major: Demana si ja es té feta la memòria econòmica. 
 
El Sr. Lluís Vall creu que al mes que ve ja es podrà facilitar, doncs encara hi ha 
factures pendents d’arribar i comptabilitzar i pagar. 
 
 
I no havent-hi  més intervencions, per la qual cosa, el president aixeca la sessió 
a les 21:17 hores , de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.   
 


