ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2015

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 13/2015
Data: 06/11/2015
Horari: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores del dia sis de novembre de dos mil quinze, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcadessa, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes de
l’ordre del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat per
R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 4 de
setembre de 2015 que s’ha distribuït amb la convocatòria.
El Sr. Bosch, de L’A, manifesta que el grup de L’Alternativa no poden aprovar l’acta si no
és fan una sèrie d’esmenes:

En el punt d’aprovació de l’acta del dia 20 de juliol, es va dir que l’empresa Liquats no
tindria un tracte preferent i això no s’ha transcrit.
La Sra. Alcaldessa pregunta qui ho va dir. El Sr. Bosch contesta que ho va dir en Josep
Rabat.
El Sr. Rabat contesta que quan es va parlar del tema del consum de l’aigua algú va dir que
s’havia de tenir un tracte preferent amb l’empresa Liquats, i ell va dir que s’havia de tractar
com qualsevol altra empresa de Viladrau.
El Sr. Bosch manifesta que no poden aprovar l’acta si no hi es fan aquestes rectificacions.
Per part de Secretaria es comenta que no es pot modificar l’acta, en tot cas se’n deixa
constància en aquest punt, ja que hi assistia un altre Secretari.
Continua el Sr. Bosch, dient que quan es parla del tema dels recursos contra l’inventari de
camins, no es va dir que els propietaris havien canviat d’advocat i a més a més no és
veritat, només es va comentar que l’Alcaldessa volia anar-los a veure passada la festa
major.
Per Secretaria es comenta que es pot revisar la gravació per veure si és va dir o no.
Continua el Sr. Bosch manifestant la disconformitat amb com recull l’acta la intervenció de
la Sra. Clopés, en el tema de les retribucions, quan va llegir la intervenció del Sr. Argenter,
en un ple, no va parlar de indemnització fixa sinó de retribució fixa. També va dir el Sr.
Argenter, a continuació del paràgraf en què parla de les dietes, que hi hagut un canvi
d’opinió i ara consideren que s’ha de cobrar.
Com que està gravat, manifesta la Sra. Secretària que si és així, no hi ha cap problema en
rectificar-ho.
Per últim en el tema de la contractació del servei de restauració, manifesta el Sr. Bosch que
en la intervenció del Sr. Cantizano demana que es canviï la paraula denúncia en el primer
paràgraf per una paraula com manifesta o explica, i que ells només van dir que estaven
considerant de fer una denúncia pública, que és diferent de presentar una denúncia. Els
sembla que no ha quedat gaire clar.
La Sra. Formatjé i la Sra. Alcaldessa, diuen que ho van entendre com la voluntat de
presentar una denúncia. Per tant demanen que quan vulguin explicar o informar no facin
servir la paraula denúncia, ja que aleshores s’entén com un tema legal.
El Sr. Argenter, contesta que en l’anterior legislatura, ells també tenien aquests problemes
d’interpretació i es va acordar que si es volia que constés alguna intervenció paraula per
paraula s’havia de portar per escrit en el ple i es transcriuria sense cap problema, sinó es
potestat de la Secretaria fer-ne el resum de les intervencions.
La Sra. Alcaldessa, diu que si es vol fer així cap problema però pensa que escoltar com la
gent llegeix és molt avorrit, creu que és millor debatre els temes; per tant suggereix que si
hi ha alguna cosa molt important que es digui i es deixi per escrit però ella prefereix parlar,
debatre els temes, la proposta que es presenta es pot modificar fruit de les intervencions que
hi hagi.
Posada a votació l’acta del dia 4 de setembre de 2015 s’aprova per majoria absoluta, amb
el vot a favor dels 3 Regidors d’ERC i dels 2 Regidors de CiU. Hi voten en contra els 4
Regidors de L’A.

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la
data (Decrets del 33 al 58 de 2015) que s’han tramès a tots els Regidors per correu
electrònic.
3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2016 .
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.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, es proposa als reunits,
l’adopció dels següents
ACORDS:
“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança núm.1 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques:
Article 1.- Fet imposable
1. L'Impost sobre activitats econòmiques és un tribut municipal, directe i de caràcter real, el fet imposable del
qual és el mer exercici, en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques.
2. Es consideren, als efectes d'aquest impost, activitats empresarials les de ramaderia independent, les
mineres, industrials, comercials i de serveis.
Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la
Llei general tributària sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet
imposable.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en
territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans de la primera
meritació de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 3.- Responsables i Successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en
els termes previstos a la Llei general tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança General.
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l'impost:
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes autònoms de l’Estat i les
Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers
períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti d’entitats de nova creació o quan,
havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es
considerarà que s’ha produït l'inici quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en els casos de:
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
- Transformació de societats.
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular mantingui una posició de
control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova entitat.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de l’article 35.4 de la Llei
general tributària que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció només afectarà als que operin
en Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior
a 1.000.000 EUR.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en compte les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text refós de la Llei de societats
anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels
productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les
bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos
directament relacionats amb l’esmentat volum de negoci.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de l’Impost sobre societats o dels
contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, el del període impositiu respecte del qual hagués
finalitzat el termini de presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de la meritació de
l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de negoci serà el que correspongui al penúltim any
anterior al de la meritació d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any
natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques
exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de comerç,
l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o indirecta, el control d’una altra o
d’altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant,

es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les situacions
següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan d’administració que exerceixin el
càrrec en el moment en que calgui formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament
anteriors. En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan
d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la
societat dominant o d'altra dominada per aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels supòsits anteriors, així
com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, s’atendrà a l’import net del
volum de negoci imputable al conjunt dels establiments permanents situats en territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades en el text refós de
la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29
d’octubre.
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus costejats
íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions
declarades benèfiques o d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que,
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclús si faciliten als seus alumnes llibres o
articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al
mateix establiment els productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de
matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, per les
activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i d’ocupació que per a l’ensenyament, educació,
rehabilitació i tutela de disminuïts realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les
esmentades finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o tercera
persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats o convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions
econòmiques detallades en l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin els requisits establerts a
l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública.
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol,
de cooperació internacional per al desenvolupament, sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o
associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials d’àmbit autonòmic integrades
en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè paralímpic espanyol.

f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es refereixen la lletres
anteriors.
2. Els subjectes passius a què es refereixen les lletres A),B), D), G) i H) de l’apartat 1 anterior no estaran
obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter pregat i es concediran,
quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà condicionada a que l’entitat comuniqui
a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge.
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats agràries de
transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes de
l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat
següents a la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció prevista en la lletra B) de
l’apartat 1 d’aquest article.
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan els locals en
què es realitzin les activitats classificades en aquesta divisió restin tancats més de tres mesos per la
realització d’obres majors per a les quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del
període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona a la divisió 6 de les tarifes de l’impost, quan es duguin a
terme obres a les vies públiques, que tinguin una duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es
realitzin activitats classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una reducció
de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals
per les dites obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a la quota tributària,
integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per
aplicació del coeficient de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a
sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de reducció i inclourà, si
s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import reduït.
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu
No s’aprova cap.
Article 6.- Procediment de concessió de beneficis fiscals
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als articles 4t i 5è d’aquesta ordenança
amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini específic de presentació, s'han de presentar,
juntament amb la declaració d'alta per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis sol·licitats abans que la
liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes des de l'inici del període impositiu a què es refereix
la sol·licitud, sempre que en la data de meritació del tribut haguessin concorregut els requisits legalment
exigibles per al seu gaudiment.
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la
sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en
aquest termini, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
Article 7.- Quota tributària

La quota tributària serà la resultant d'aplicar les tarifes de l'impost, el coeficients de ponderació i situació
regulats en els articles 8è i 9è de la present ordenança, així com les bonificacions i reduccions regulades en
els articles 4 i 5 anteriors.
Article 8.- Coeficient de ponderació
D'acord amb el que preveu l'article 86 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre les quotes municipals fixades en les tarifes de l'impost
s’aplicarà, en tot cas, un coeficient de ponderació, determinat en funció de l’import net del volum de negoci del
subjecte passiu, segons el quadre següent:

Import net del volum de negoci (EUR)
Des de 1.000.000,00 fins 5.000.000,00
Des de 5.000.000,01 fins 10.000.000,00
Des de 10.000.000,01 fins 50.000.000,00
Des de 50.000.000,01 fins 100.000.000,00
Més de 100.000.000,00
Sense volum net de negoci

Coeficient
1,29
1,30
1,32
1,33
1,35
1,31

Als efectes de l’aplicació d’aquest coeficient, l’import net del volum de negoci del subjecte passiu serà el
corresponent al conjunt d’activitats econòmiques exercides pel mateix i es determinarà d’acord amb allò
previst en la lletra C) de l’apartat 1 de l’article 4t d’aquesta ordenança.
El coeficient 1,31 s’aplicarà en tot cas per a la determinació de la quota corresponent a les activitats
desenvolupades pels subjectes passius no residents que operin sense establiment permanent.
Quan al moment de practicar la liquidació es desconegui l’import net del volum de negoci per causes
imputables al subjecte passiu, es podrà efectuar una liquidació provisional amb aplicació del coeficient 1,31, a
expenses de la regularització posterior que sigui procedent.
Article 9.- Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en una única
categoria fiscal.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i
atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica,
s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES: 1
Article 10.- Període impositiu i meritació
1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracta de declaracions d'alta per inici
d'una activitat; en aquest cas comprendrà des de la data de començament de l'activitat fins el final de l'any
natural.
2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu i les quotes són irreductibles, excepte quan, en els
casos de declaració d'alta per inici d'activitat, el dia de començament no coincideixi amb l'any natural, supòsit
en el qual les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que resten per finalitzar
l'any, inclòs el de començament de l'exercici de l'activitat.
També, i en el cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per
trimestres naturals, exclòs aquell en què es produeixi aquest cessament. A tal fi els subjectes passius podran
sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagués
exercit l'activitat.

3. En les activitats de serveis d'espectacles i de promoció immobiliària, la part de la quota corresponent als
espectacles celebrats i als metres quadrats venuts es merita quan es celebren els espectacles o es
formalitzen les alienacions, respectivament.
Article 11.- Règim de declaració i d'ingrés
1. És competència de l'Ajuntament la gestió tributària d'aquest impost, que comprèn les funcions de concessió
i denegació de beneficis fiscals, realització de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes
tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels recursos que s'interposin contra els susdits
actes, i actuacions per a la informació i l'assistència al contribuent.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.
3. La interposició de recursos no paralitza l'acció administrativa de cobrament, llevat que, dins el termini
previst per a interposar-los, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i adjunti garantia
suficient. En casos excepcionals, però, l'òrgan competent pot acordar la suspensió del procediment, sense
presentació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de presentar-la o demostri fefaentment que
hi ha errors materials en la liquidació que s'impugna.
No obstant l'anterior, si la impugnació afecta a un acte censal no es suspendrà en cap cas, per aquest fet, el
procediment de cobrament de la liquidació que se'n derivi, sense perjudici que, si la resolució que es dicti en
matèria censal afecta al resultat de la liquidació pagada, es dugui a terme la corresponent devolució
d'ingressos.
4. Les liquidacions d'ingrés directe han de ser satisfetes en els períodes fixats en l'article 62 de la Llei general
tributària.
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s'hagi efectuat l'ingrés s'iniciarà el període
executiu, que determinarà l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes prevists als
articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
5. Les quantitats degudes meriten interès de demora des de l'endemà del venciment del deute en període
voluntari fins al dia del seu ingrés, i s’exigirà quan resulti exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari, però
no quan sigui exigible el recàrrec executiu o el recàrrec de constrenyiment reduït.
El tipus d'interès és el vigent al llarg del període en què es meriti, fixat conforme al que disposa l'article 26.6 de
l’esmentada Llei general tributària.
Article 12.- Comprovació i investigació
Per delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda, l'Ajuntament o l’Ens al qual hagi delegat aquest les seves
competències de gestió tributària, exercirà les funcions d'inspecció de l'impost, que comprendran la
comprovació i la investigació, la pràctica de les liquidacions tributàries que, si s'escau, siguin procedents i la
notificació de la inclusió, exclusió o alteració de les dades contingudes en les respectives matrícules, tot això
referit, exclusivament, als supòsits de tributació per quota municipal.
Article 13.- Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada al Consell Comarcal d’Osona, les normes contingudes en l'article
11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en el Consell Comarcal d’Osona les funcions de gestió censal,
l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions necessàries per a mantenir i actualitzar
la matrícula de contribuents, d'acord amb el que disposi la normativa d'aplicació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al
que preveu la normativa vigent i a la seva ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la comarca
d’Osona que hagin delegat les seves facultats en aquest Organisme.
Article 14.- Data d'aprovació i vigència

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 6. de novembre de 2015, començarà a
regir el dia 1r de gener de l’any 2016. i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
Disposició addicional primera
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i
quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es
requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a l’ordenança que
resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació.
Disposició addicional segona
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d'aquest Impost, seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta ordenança.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 1.- Fet imposable
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre
els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per l’ordre en aquest
establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat
apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de
concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què
també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una
concessió.
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles urbans, rústics, i de
característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim - terrestre i
hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patrimonials,
excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències
jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat
econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que siguin titulars d’un dret constitutiu del fet
imposable de l’impost, en els termes previstos en l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en
diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del
valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada
concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix
l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al
càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri
d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es
determinin per ordre.
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega
tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques
especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la condició de
subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals
estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la
part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a
cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó
de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del contribuent, l'ens o organisme
públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute
tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet
imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués més
d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió
de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al
pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o
dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes
líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables
solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els supòsits de concurrència
d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de
societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de
l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit fermesa; cas contrari
s'incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius
mentre no se'n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a
un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc,
qui és beneficiari de l’ús.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en
territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer
acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de contribuents.
Article 3.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en
els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats
sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable
de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la
quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà que no han
prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin
prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents
sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com
de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors
socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre
que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a què es refereix el
punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals estan directament
afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i els de les
Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius
acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis Internacionals.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el
principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a l’explotació de les
esmentades línies.
h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o parcialment, al
règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular
cadastral coincideixi amb el titular de l’activitat.
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural, conforme a la normativa
vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els resulti
d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de
les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de
contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes
autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats
locals.

j) Aquells que, sense estar compresos en els apartats anteriors, compleixen les condicions establertes a
l’article 62 del TRHL.
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2 d’aquesta Ordenança, les
entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense
finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no
exemptes de l’Impost sobre Societats.
L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què les entitats sense fins
lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en tant es compleixin
els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre no es renunciï a l’aplicació del règim
fiscal especial.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys,
comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a
l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si escau, des del període impositiu següent
al de la sol·licitud.
b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les Cooperatives
Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns
rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros.
2. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent en la quota de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte
de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del
seu immobilitzat.
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família
nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 10 per cent en la quota
íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal
d’habitants.
Article 6.- Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos
en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment
s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de la
Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de
Catalunya.

4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels
procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral. En
aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de procediments de
valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons els casos, la reducció s’aplicarà
durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats
següents.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable únicament
procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors especial superi el
doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es
prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l’Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor, únic
per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un component individual de la reducció calculat
per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1
anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el
nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor
d’aquell.
8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en cadascun dels
següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d’inscripció cadastral
prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any anterior a l’entrada en vigor de les
ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el
valor base serà l’import de la base liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a
l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a
conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds,
esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor
cadastral per l’increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als
immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients establerts en les
lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un decrement en la base imposable dels immobles, el valor
base serà la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a dita actualització.
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència dels
procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general,
que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou
valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients
establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat que impliquin un decrement de la base imposable
dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i
el seu valor base. Dita diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del nou valor,
sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor base es calcularà
d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.

9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període de reducció
finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà,
en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l’immoble en el primer
exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà
com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a què es refereix
l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer component del valor
cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici
de la seva vigència y el seu valor base.
Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral de l’immoble pel
coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança fiscal de l’impost. En defecte de
determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la base imposable
dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts
en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,80 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0.90 per cent quan es tracti de
béns rústics.
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en els articles
4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Article 8.- Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el subjecte passiu les hagi
sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el
compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la bonificació de
l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues, s’aplicarà la
bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i 1.b) es refereix a
l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix
subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps
es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir
de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, acompanyar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, mitjançant
la presentació dels estatuts de la societat.

b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant
certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte
de l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o
del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable la
ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització / rehabilitació,
objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del començament efectiu de les
obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats
documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar l’estat efectiu de les obres
a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el
certificat corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la
liquidació tributària adquireixi fermesa.
2.. Titulars de família nombrosa.
Per a gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’Administració competent.
- 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.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família
nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives
liquidacions adquireixin fermesa.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el seu cas, a l’ORGT les
dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses empadronades al municipi, els interessats que
hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar novament
el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista
en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge
de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança, hagin de ser
objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici immediat següent a aquell en
què es van produir, amb independència del moment en què es notifiquin.

Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el seu padró, originat
per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la
Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota
corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell
en que els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota satisfeta per IBI en
raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran efectivitat el dia ú de
gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l’impost, a què es
refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d’una alta,
baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d’exempció previstos en
aquest article.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja
existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per objecte
la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o
decoratives.
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i dels drets reals
d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de
les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.
3. Seran objecte de sol·licitud:
a) Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret que va originar
l’esmentada titularitat.
b) Sol·licitud d’incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d’un bé afecte a una concessió
administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d’usdefruit.
c) Sol·licitud d’incorporació de cotitulars quan resulti procedent.
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la Gerència Regional del
Cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi
exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l’immoble; es formalitzi en escriptura
pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte
translatiu del domini, sempre que, a més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels
documents següents:
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que actuï per delegació.
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.

6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir
l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.
Article 11.- Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost,
seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de concessió i denegació
d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris,
emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució
dels recursos que s’interposin contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent
referides a les matèries compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança han
de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.
3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a valors-rebut com
les liquidacions de venciment singular.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, portant-se a
terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral
i base liquidable.
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es produeixin
modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de cobrament periòdic, mitjançant la
corresponent ordenança fiscal.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense que s’hagin
utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades,
sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l’exacció anual de l’impost.
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de procediments
de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant declaració, comunicació i sol·licitud, es
realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la normativa cadastral.
Article 12.- Règim d’ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà
públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general tributària,
que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute
s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que s’exigeixin els recàrrecs del període executiu
i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via
economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que
excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti
l’interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden formular recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
notificació expressa o al de la finalització del període d’exposició pública dels padrons corresponents.

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a
l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de
reposició previst en l’apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció administrativa per al
cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l’interessat sol·liciti la suspensió de
l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de
garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l’existència
d’errors materials en la liquidació que s’impugna.
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció cadastral de
l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el
cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria
censal si aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos.
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis
següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al de la notificació
d’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà a aquell en que
ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
Article 14.- Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en el Consell Comarcal d’Osona, les normes
previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària del Consell Comarcal d’Osona conegui les transmissions de
propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la
titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en l’oficina de l’Organisme
de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les tasques
adients i traslladaran la documentació corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran a
allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable
als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca
d’Osona que delegaren les seves facultats en aquest Organisme.
5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en el Consell Comarcal d’Osona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la
competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis
fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les
liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta,
s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present ordenança

1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de gener de 2003,
es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui necessària la seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis
successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i
quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà
que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el 6 de novembre de 2015. entrarà en vigor el dia 1
de gener de 2016 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació
parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Ordenança núm. 10: Taxa per altres aprofitaments especials i utilitzacions privatives
del domini públic local
Tarifa quarta
d) Per l’aprofitament especial de les diferents sales municipals i poliesportiu:
.- Cursos de durada anual...........................................................
.- Cursos durada mensual ............................................................
.- Cursos esporàdics per dia .........................................................
.- Exposicions particulars, amb ànim lucratiu ................................
.- Per neteja de la sala ..................................................................

40,00 euros/mes
60,00 euros/mes
12,50 euros/hora
12,00 euros/dia
30,00 euros/acte

e) Per l’aprofitament especial de les diferents sales de l’Espai Montseny:
- Cursos i conferencies, per hora ................................................... 20,00 euros/hora
Per reunions de veins o entitats del poble per temes relacionats amb l’interès públic la
cessió dels locals és gratuita.
Per la utilització de taules i cadiresmunicipals per ús privat s’estableix una taxa de 10 € per
la gestió i manteniment del servei.
Ordenança núm. 13: Taxa servei piscina municipal:
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Piscina
EUROS
Majors de 18 anys/dia
6,00
4,00
De 6 a 17 anys i jubilats/dia
Abonaments 10 dies grans (majors 18 anys)
Abonaments 10 dies petits (de 6 a 17 anys i jubilats)

35,00
25,00

Abonaments temporada
Familiar (2 adults i fills menors de 18 anys
)
Família nombrosa(2 menors i fills menors de 18 anys)
Individual majors de 18 anys
Menors de 6 a 17 anys i jubilats
Inscripció curset natació
Colònies
Majors de 18 anys/ dia
Petits de 6 a 17 anys
Monitors
gratuït

80,00
75,00
50,00
35,00
5,00

5,00
2,50

b) pista tenis
abonament temporada.................................................
pista -tenis hora dia ..................................................
pista -tenis hora nit.....................................................
Menors de 6 anys........................................................

35,00
6,00
9,00
gratuït

c) Polisportiu:
Hora dia:....................................
hora nit: ...................................
Per dies: ....................................

11 €
16 €
21 € / dia (campus i activitats esportives)

d) Pista Padel
Hora dia:.......................................
Hora nit: .......................................

12 €.16 €.-

La utilització del poliesportiu per part de qualsevol entitat del municipi o persona
empadronada al municipi tindrà caràcter gratuït.
Ordenança núm. 14: Taxa per prestació servei escola bressol
Article 6 Quota tributària:
1.

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

Tarifa 1. Servei escola bressol (de dilluns a divendres)
- Atenció dels nens,en horari de 8,30-12’30 hores i de 15-17’30 hores
- Material escolar, assegurança i matricula
Matins de 8’30 a 12’30
Tardes de 15 a 17’30

170,00 €/mes
80,00 €/ curs
125,00 €/mes*
95,00 €/mes*

Tarifa 2. Servei Menjador
- Fixes : (tot el curs escolar) Dinar mes vigilància menjador
- Eventuals: (dies esporàdics) Dinar mes vigilància menjador

Euros/dia
110,00 €/mes
8,00 €/dia

* Aquestes dues opcions només són possibles si queden places una vegada matriculats tots
els que opten a la jornada complerta.
2.- Els preus de vigilància i menjador fixes s’aplicaran íntegrament per mesos, només es
disminuirà el cost a partir del 3er dia de no utilitzar el servei.
3.- La manca de comunicació de la no assistència al menjador abans de les 10,30 no
permetrà descomptar el servei.
4.- Bonificacions: Assistència de 2 germans a cadascun s’aplicarà un descompte del 10%
de la quota escolar (tarifa 1).
Ordenança 16: taxa per visites a museus, exposicions biblioteques i altres lloc
Tarifa 1ª MUSEUS:
Entrada individual:
Entrada individual – adults......................
Entrada individual - minusvàlids..................
Entrada nens de 5 a 12 anys.i grups.............
Joves, jubilats........................................

3,50 €.2,00 €.2,00 €.2,50 €.-

Veïns, empadronats al municipi ........................................ gratuït .

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, 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.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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.

La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
Per l’Alcaldia s’argumenta el fet de que s’abaixi el tipus de l’IBI d’urbana, ja que
s’augmenta el valor cadastral, i d’aquesta manera la quota serà la mateixa. S’ha fet també
un càlcul del que suposarà la regularització cadastral que s’ha fet aquest any, i que a
algunes famílies els suposarà un esforç i s’intentarà també donar les màximes facilitats de
pagament. Pel que fa a la rústica s’ha proposat un augment però implica a molt poca gent.
El que sí que es proposa també és una rebaixa per a famílies nombroses i monoparentals si
s’acompleixen els requisits que diu l’ordenança.
Pel que fa a les taxes s’han unificat taxes per a l’ús privat de tots els locals municipals (can
sià, el torrent, o el pavelló), pel que fa a les piscines s’han incorporat abonaments de 10
dies que funcionen molt bé i s’ha canviat considerar majors a partir de 18 anys, no 16 com
fins ara.
Pel que fa a la taxa d’escola bressol, només s’incrementa el cost de la vida, i es preveu la
possibilitat de que si hi ha places a la guarderia es pugui utilitzar el servei només en horari
de matí o de tarda independentment.
Per últim comenta la rebaixa del preu de les entrades a museus que no modificarà el cost
dels pacs sinó només l’entrada individual.
El Sr. Basties pregunta si s’ha calculat què suposa aquesta rebaixa.
La Sra. Alcaldessa diu que no s’ha calculat sinó que s’ha intentat equiparar-ho a la resta de
museus del nostre entorn, de tota manera els pacs no es modifiquen i són els ingressos
majoritaris.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ DISSOLUCIÓ ENTITAT URBANÍSTICA DE
CONSERVACIÓ URBANITZACIÓ LES GUILLERIES I SECTOR.En el marc del canvi de sistema de compensació a cooperació de data 5 de març de 2012 i
atesa la sol·licitut presentada per l’Entitat urbanística de conservació de la Urbanització Les
Guilleries comunicant que l’Assemblea de l’Entitat ha decidit procedir en data 31 de
desembre de 2015 a la dissolució de la mateixa i demanant que l’Ajuntament es faci càrrec
a partir d’aquesta data del cost de l’enllumenat públic de la Urbanització.
Vistos els informes tècnics i jurídics que es troben a l’expedient i l’acta de la reunió de
l’Entitat urbanística de conservació de data 18 de juliol de 2015, que consten a l’expedient
es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Acceptar la dissolució de l’Entitat Urbanística de Conservació de la
Urbanització Les Guilleries I Sector
SEGON: Portar a terme els acords de l’Assemblea General Ordinària de propietaris
celebrada el 18 de juliol de 2015
TERCER: Donar-ne compte al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores

VOTS A FAVOR (5): Els 3Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(4): Els 4 Regidors de l’A
ABSTENCIONS (0)
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
Intervencions:
La Sra. Alcaldessa, llegeix els acords adoptats per l’Assemblea del dia 18 de juliol, a la
qual va assistir, quan decideixen que es volen dissoldre com Entitat urbanística de
conservació i que es concreten en :
-

l’Ajuntament es farà càrrec de l’enllumenat públic a partir de l’1 de gener de 2016.

-

La urbanització del Carrer Carena de les Bruixes l’assumiran els veïns al 100%.

-

Els veïns es faran càrrec de l’estació de bombeig del torrent.

Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, pregunta si aquests acords porten implícit que l’1 de
gener de 2016 l’Ajuntament recepcionarà les obres d’urbanització.
Sr. Basties demana si s’han passat els acords de l’assemblea als Regidors. La Sra.
Alcaldessa manifesta que l’Ajuntament rep les actes de l’assemblea i les poden consultar
sempre que vulguin i que estaria bé que s’enviessin a tots els Regidors.
El Sr. Tordera, contestant la pregunta del Sr. Bosch diu que sí, que els acords adoptats
impliquen la recepció de les obres d’urbanització.
El Sr. Bosch pregunta com funciona el recepcionament de les obres a la Secretària. La qual
contesta que a l’expedient hi ha els informes tècnics que expliciten les deficiències actuals
de la urbanització.
El Sr. Tordera comenta que hi ha informes tècnics i el que preocupa més és el tema de les
aigües fecals, però les coses s’han d’anar fent de mica en mica. El barri de Les Guilleries és
un barri més de Viladrau, són veïns iguals i paguen els seus impostos. Hi ha voluntat de
tirar endavant s’ha d’arreglar el què es pugui, a poc a poc, demanant ajudes, sabent que hi
ha un 12% de la població de Viladrau que viu a Les Guilleries i no es pot abandonar.
El Sr. Basties, del grup municipal de L’A, manifesta que quan es va aprovar el projecte
d’urbanització en l’anterior legislatura, que es va fer gràcies a una subvenció sense que
paguessin res els veïns, ja es va dir que es faria per etapes, sempre s’ha dit que no es podia
fer tot de cop, i els veïns sempre han dit que no. Ara s’haurà de fer un projecte nou?
La Sra. Alcaldessa manifesta que els acords que s’han adoptat amb els veïns són que s’han
dit, una altra cosa serà el què s’ha de fer quan s’espatlli alguna cosa, quan hi hagi alguna
necessitat, aleshores s’haurà de fer igual que es fa en qualsevol altre carrer del Municipi,
s’haurà de fer el què calgui i els veïns hauran de pagar igual i l’ajuntament haurà d’aportar
el 10% mínim.
El Sr. Rabat, manifesta que el projecte d’urbanització aprovat es manté igual, no cal fer-lo
de nou, però s’executarà per fases, si es vol fer l’estació de bombeig, sortirà a concurs
aquesta part del projecte, si es vol fer l’enllumenat és s’agafarà aquesta part del projecte.

El Sr. Basties, insisteix en el fet de què això mateix es va presentar fa un any i mig als
veïns i els van dir que no.
La Sra. Alcaldessa, manifesta que l’important és que avui s’hagi arribat a aquest acord i li
hauria agradat poder celebrar aquest Ple a La Guineu, això no ha estat possible per temes
legals, però pensa que avui és un bon dia per Viladrau.
La Sra. Clopés, no entén com atesa la importància d’aquest acord no s’ha donat més
informació.
La Sra. Alcaldessa contesta que els va enviar un correu per si volien parlar d’algun tema
abans del Ple.
El Sr. Bosch pregunta si atès que el projecte s’anirà fent per fases si la recepció es farà
també per fases. També entén que la regularització d’aquests tipus d’urbanitzacions és
complicada, l’estat actual és deficitari i la recepció pot suposar un sobrecost pel municipi.
Ens podem trobar que hi hagi gent que no entengui que això és recepcioni i costi diners al
poble. Per això proposa que, essent un tema tant important es consultes al poble. Entén que
és una problemàtica que s’ha de solucionar i que es pagui l’enllumenat però la recepció pot
costar diners al poble.
El Sr. Tordera pregunta si troben normal que uns veïns de Viladrau, que paguen els seus
impostos igual que nosaltres, no tinguin els mateixos serveis?
El Sr. Basties contesta que en l’anterior legislatura es va fer molt per la Guineu, s’ha fet el
dipòsit d’aigua, s’ha fet el projecte de les obres, s’ha pavimentat el camí d’accés, tot sense
que suposes cap cost pels veïns.
Sra. Alcaldessa: Quan arribem a l’Ajuntament hi ha una Junta que ha interposat varis
contenciosos contra l’Ajuntament, i al juliol ja ens posem a treballar, després d’escoltar les
seves demandes arribem als acords que hem dit. S’havia de desencallar el tema, hi havia
cartes a l’Ajuntament preguntant sobre les subvencions, que no s’havien contestat. La
nostra voluntat és fer passos, no hi ha dues categories de veïns, som tots iguals. No pensem
que aquest sigui un tema de debat del consell del poble, no es soluciona amb participació.
Sr. Bosch, Pensa que s’ha de fer a poc a poc, es vol acceptar a corre-cuita i hem de saber
quins riscos es corren, qui es el responsable en cas d’algun accident.
Sra. Alcaldessa: l’assegurança de l’ajuntament haurà de respondre igual com respon en
qualsevol altre incident de qualsevol altre carrer.
El Sr. Rabat, acaba el tema de les Guilleries fent constar que tot i que s’han fet algunes
millores a la urbanització, no estaria d’acord amb totes les que s’han fet i pel que fa al
manteniment de les instal·lacions i serveis s’haurà d’actuar de la mateixa manera que
s’actua en qualsevol altre carrer del Municipi.
El Sr. Basties per acabar, també vol fer constar que mai s’ha abandonat a cap veí de
Viladrau.
Finalment el Sr. Bosch demana si es pot tenir la documentació del Ple amb més antelació ,
ja que tots treballen i per poder-ne parlar entre tots.
La Sra. Alcaldessa, contesta que aquest dissabte ja els va dir que si volien parlar d’algun
tema del Ple i que no té cap inconvenient en dir-los 15 dies abans del ple si volen parlar

d’algun tema. Igualment els pot passar cada mes l’estat dels comptes tal i com s’envia a tots
els membres de l’equip de govern.
Es valora la possibilitat de trobar-se la setmana anterior al Ple però finalment s’acorda que
s’enviaran els assumptes que estiguin previstos i es valorarà si cal parlar d’algun tema i
amb quin regidor s’ha de parlar.
5. PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTE DE PRÈSTEC PEL FINANÇAMENT
DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE COBERTA A L’ALA EST DEL CCEN.Expedient número 01 05 004 034 2015, referent a la concertació d’un préstec a llarg
termini per finançar les obres de “Construcció de coberta a l’ala est del CCEN”.
ANTECEDENTS
1. S’ha iniciat l’expedient per aprovar la formalització d’una operació de crèdit per finançar
l’obra d’inversió “Construcció de coberta a l’ala est del CCEN”, en la part que està
subvencionada pel FEDER, i quina partida està prevista al Pressupost de la Corporació per
aquest any 2015, en previsió de que l’ingrés de la subvenció s’efectuarà en un termini
d’entre 2 a 3 anys i la despesa cal tenir-la pagada a data 31 de desembre de 2015.
Partida

Descripció de la despesa

62700 933

Rehabilitació immoble CCEN

Partida

Descripció de l’ingrés

91301

Operació de préstec

Import
600.000 €

Import
369.200 €

Analitzades les ofertes de les entitats financeres, la més favorable per a la corporació és la
de La Caixa
FONAMENTS JURÍDICS
1. Atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit supera el 10% dels recursos
ordinaris previstos, la competència per a la seva aprovació correspon al Ple.
2. L’Ajuntament de Viladrau té el pressupost de l’exercici en curs aprovat i hi consta la
concertació de l’operació de préstec per un import de 369.200 €
3. Atès que amb aquesta nova operació de crèdit no es supera el límit del 110% dels
ingressos ordinaris liquidats en l’exercici anterior estarà en el règim de comunicació.

El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, s’ajusta al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP, la
qual cosa posa de manifest la seva capacitat de finançament.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.-Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, per
finançar la part de les obres de “Construcció de coberta a l’ala est del CCEN” que està
subvencionada pel FEDER, per un import de 369.200,00 €.
SEGON.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera, el qual s’adjunta com a
part integrant d’aquest acord, que conté les condicions financeres següents:
Import: 369.200 euros
Durada total operació: 6 anys
Termini de carència: 3 anys
Termini amortització: 3 anys
Tipus: EURIBOR 3 mesos + 0,99 €
Comissió obertura: 0
Comissió estudi: 0
Comissió amortització anticipada i cancel·lació anticipada: 0
Interès de demora màxim a aplicar: 2%
TERCER. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit
amb:
La subvenció concedida del programa Viure el Poble FEDER.
QUART. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera
(Departament d’Economia i Finances) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre
de 28 de juny de 1999.
CINQUÈ.- Facultar l’alcaldessa per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte assenyalat al segon punt, amb l’entitat financera La Caixa.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
Sr. Cantizano, del grup municipal de L’A, demana si les obres de la coberta s’acabaran
dins del termini.
Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, contesta que l’obra és complicada i que es fa a
bon ritme i molt bé, la setmana vinent es desfà la teulada i es mirarà de que es pugui acabar
dins el termini que marca el FEDER.

6.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI
L’ASSOCIACIÓ SANT TOMAS-PARMO.-

DE

COL·LABORACIÓ

AMB

Atès que en l’article 10.2, apartats b), c), e), f), h) i i) del decret legislatiu 14/1994, de 16 de
novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27
desembre i 4/1994, de 20 d’abril, en matèria d’assistència i serveis socials, es consideren
àrees d’actuació dels serveis socials l’atenció i la promoció del benestar de la infància i de
l’adolescència, de la vellesa, de les persones amb disminucions físiques, psíquiques o
sensorials, la prevenció de tota mena de drogodependències, la promoció d’actuacions que
permetin de prevenir i eliminar qualsevol discriminació, l’ajut en situacions d’emergència
social, així com també la previsió d’altres motivacions de necessitat i la lluita contra
qualsevol mena de marginació social.
Atès que, segons les esmentades lleis, el Municipi per la gestió dels seus interessos i en
l’àmbit de les seves competències pot promoure tota classe d’activitats i prestar quants
serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat local, i
concretament la prestació de serveis socials, de promoció i de la reinserció social.
Pel present es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i
l’Associació Sant Tomàs-Parmo, d’acord amb el text que consta a l’expedient, per un
termini d’un any prorrogable tàcitament d’any en any fins a un màxim de 4 anys.
Segon.- Atorgar una ajuda de 1.000,00 € a l’esmentada Associació per col·laborar en el
finançament del cost econòmic que resulti del funcionament dels serveis i recursos
educatius i assistencials, que consten en el punt 2 del conveni.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, Margarida Feliu Portabella, per a signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
7.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA D’ACORD AMB EL
CONVENI SIGNAT ENTRE L’ACM I LA FMC AMB LA SGAE.Vista la proposta tramesa per l’Associació Catalana de Municipis, sobre la TARIFA
SIMPLIFICADA creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre la
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002.
Atès l’import a abonar a la SGAE segons el quadre de tarifes tramès es més econòmic que
el que s’havia d’abonar i en simplifica els tràmits.
Pel present es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió a la tarifa simplificada creada a l’ampara del conveni subscrit
entre l’ACM i la FMC i la Societat General d’autors i editors (SGAE), segons les clàusules

que consten en la proposta d’adhesió, i per un període de vigència mínim fins el 31 de
desembre de 2017 podent-se prorrogar per dos anys més.
Segon.- Abonar la quantitat fixa de 1.335 € anuals en un únic pagament a efectuar abans de
l’1 de maig, mitjançant domiciliació bancària.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa, Margarida Feliu Portabella, per a signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
La Sra. Alcaldessa explica que ha parlat amb altres municipis i tots s’han acollit a aquesta
tarifa plana tot i que considera que no es justifica el seu pagament.
8.- MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA, A PROPOSTA
DE L’AMI I L’ACM.Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a
les inversions com a la gestió ordinària.
Un govern de Madrid que, a més està duent a terme un procés de recentralització fruit de la
seva visió de l’Estat centralista i monolítica, que dificulta i limita encara més les capacitats
i la tasca de servei públic del govern i dels ajuntaments catalans.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar donant servei
als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu
obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que
ens ha esta conferida. Tan els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i
de nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats.
El greu espai, i l’ofensiva recentralitzadora, ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisis
econòmica global i impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar
endavant ja que el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de les
nostres empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou des
del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència conjuntament amb l’Associació Catalana
de Municipis promou l’exercici de la sobirania fiscal entre els ens locals catalans. En aquest
sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya demanem que els
municipis catalans prenguin els següents:
ACORDS:
1. Manifestar la voluntat del municipi de Viladrau d’exercir la seva sobirania fiscal.
2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre
la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Ompost sobre el Valor Afegit (IVA)
d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
3. Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a

Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
Viladrau novembre 2015.+
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
9.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ
PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N A PROPOSTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE
CONVERGENTS VILADRAU I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene
Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar
durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es commemora
el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa
i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics,
sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, els grups municipals de Convergents Viladrau i Esquerra
Republicana de Catalunya proposen al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la
consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el
futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Viladrau amb el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual, demanant al
TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N i manifestant la
coresponsabilitat pels fets.

5.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a
la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi
ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans
públics municipals.
VOTS A FAVOR (6): Els 3Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i la Regidora Sra.Clopés
de L’A.
VOTS EN CONTRA(2): Els Regidors de l’A Srs. Basties i Bosch
ABSTENCIONS (1): El Regidor de L’A Sr. Cantizano.
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
Intervencions:
Sr. Bosch, troba que és una mostra de la poca voluntat que hi ha de participació, quan no es
convida a l’Alternativa a presentar la moció conjuntament.
La Sr. Alcaldessa diu que si volen cap problema s’inclou en aquest moment i ja està.
El Sr. Bosch diu que no que ho deixi com està.
10.- PRECS I PREGUNTES.Consell del Poble: La Sra. Alcaldessa convida als regidors a la reunió que es farà sobre el
consell del poble.
Estiuet de St. Martí: La Sra. Alcaldessa convida a tots els Regidors als actes que es
celebraran el proper dimecres dia 11 de novembre amb motiu de la Festa dels Avis, en
particular al dinar que aquest any es celebrarà a l’Hostal La Guineu. Alguns Regidors, com
la Sra. Clopés i el Sr. Cantizano es disculpen perquè, al ser un dia laborable, no poden
deixar la feina.
També explica els actes que es portaran a terme el cap de setmana de l”estiuet de St.
Martí”, a iniciativa de l’Associació de Dones, amb xerrades per a la prevenció del càncer de
colon, teatre, dinar solidari, futbol, etc.
Carretera de la Fullaca: Sr. Cantizano pregunta com éstà el tema de la carretera de la
Fullaca i les relacions entre les dues diputacions implicades.
La Sra. Alcaldessa diu que ha parlat amb el Sr. Jordi Fàbregas, de St. Pere de Torelló, que
està a la Diputació de Barcelona, i ha quedat amb ell per dilluns vinent i després té hora
demanada amb el Diputat i Alcalde de Moià, per aquest tema. No en sap res més a partir de
dilluns vinent potser sabrà més coses.
Sra. Clopès. En l’acte que es va fer dels 100 dies de govern es va dir que la carretera de la
Fullaca es començaria i s’acabaria el 2016, es manté aquesta data?
La Sra. Alcaldessa contesta que no pot dir res més que el què ha dit, una vegada hagi parlat
amb la gent de la Diputació que porten el tema s’informarà.

Varis Poble: El Sr. Cantizano comenta que els han arribat queixes sobre la neteja del poble
i els consta que s’han subcontractat tasques que abans feia la brigada, a què es deu?
El Sr. Rabat, contesta que no li consta que hi hagi queixes sobre la neteja dels carrers, i que
va parlar amb la brigada per les tasques que fan i ells mateixos li van dir que algunes
tasques es subcontractaven perquè no hi arribaven.
El Sr. Basties demana com està el Cementiri, ja que abans si anava cada divendres a fer una
repassada i es feia un manteniment setmanal i ara li van dir que s’hi havia fet anar una
empresa, és veritat?
El Sr. Rabat diu que ja s’informarà i els ho dirà, en aquests moments no sap qui ho ha fet
però de fet no hi ha hagut cap canvi amb la brigada sinó que aquests continuen amb les
mateixes tasques i es subcontracta, com es feia abans, com és la poda dels arbres.
La Sra. Alcaldessa explica que ara el cap de la brigada fa un paper amb les tasques que es
fan.
El Sr. Basties, també exposa que al Carrer anant al col·legi s’han arrencat les bandes del
terra i hi ha una senyal a terra a la Rotonda del Torrent.
Sr. Bosch, pregunta com està el tema del Pla especial d’infraestructures, necessari per a dur
a terme les obres de l’ETAP i que es necessària per garantir el subministrament d’aigua.
El Sr. Rabat contesta que s’ha fet una primera presentació però que els redactors tenen de
termini el 30 de novembre per a poder presentar-lo al servei de parcs de la Diputació.
Pel que fa a aquest tema de l’aigua, la Sra. Alcaldessa comenta que a la Diputació se’ls
exposarà que la prioritat del nostre Ajuntament és l’aigua i per tant totes les ajudes que es
puguin aconseguir aniran a aquesta finalitat. De tota manera, continua el Sr. Rabat, el
projecte que ha fet SOREA de l’ETAP i de la canalització fins a Liquats, hi ha partides amb
preus molt excessius, per això és considera que seria millor contractar-ho l’Ajuntament, de
tota manera hi ha uns acords que en tot cas s’hauran d’estudiar.
Convocatòries i actes alcaldia:
El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, manifesta que:
- No estan d’acord amb el tracte que tenen com a Regidors, demanen que, si es vol que
assisteixin als actes, es doni la convocatòria amb la màxima antelació possible, o en tot cas
que se’ls faci una trucada, les convocatòries al sopar de la fira de la castanya i de la visita
de l’alcalde de Vebron els hi van arribar molt justes i per correu electrònic.
- Documentació Plens, demanen que s’entregui per escrit la documentació dels Plens i ells
ho passarien a recollir, ja que per correu electrònic hi ha coses que no les poden
descarregar.

- Declaracions a la premsa de l’Alcaldessa: En declaracions a la premsa l’Alcaldessa s’ha
atribuït com a pròpia la recuperació del ball cerdà, quan això no és cert. I ha manifestat a la
premsa, el 9 nou, la negativa de L’Alternativa a treballar conjuntament. Entenen que no
s’ajusten a la veritat.
- Participació ciutadana: L’equip de govern vol abanderar la comunicació, la transparència i
la participació ciutadana però paradoxalment no són capaços de informar als Regidors que
actuem i que representem a un 40% del poble. Es van comprometre a que passarien la
convocatòria del Ple amb 15 dies d’antelació i no es passa.
Obres Plaça Major:
Pel Sr. Rabat, del grup municipal d’ERC, demana de quedar un dia amb els Regidors de
l’antic equip de govern per parlar d’una factura que ha presentat ROGASA i que vol
comentar. El Sr. Bastias li demana que quedi amb el Sr. Marc Serrat que era qui controlava
l’obra, però el Sr. Rabat insisteix en quedar amb algun d’ells per parlar-ne.
A continuació el Sr. Rabat demana disculpes però ha d’abandonar el Ple per un compromís
previ.
Convocatòries i actes alcaldia:
A continuació la Sra. Alcaldessa proposa per poder-se comunicar amb els Regidors de L’A.
fer un grup de WhatsApp. De tota manera vol deixar constància de que totes les
convocatòries que s’han fet des de l’Ajuntament són legals, tot i que seria desitjable poderles tenir abans i això s’intentarà però no s’hi pot comprometre, perquè no n’hi ha prou amb
la voluntat de vegades hi ha informes que no estan fets, per això proposa que si hi ha algun
tema que uns o altres considerem que s’ha de parlar ens convoquem via whatsapp i en
parlem però això serà per temes del dia a dia pels temes oficials ja es fa la convocatòria
oficial.
La Sra. Clopés considera que hi ha temes que s’han de parlar amb més temps.
En quan al tema que ha comentat el Sr. Bosch sobre les declaracions efectuades al 9 Nou,
manifesta la Sra. Alcaldessa que ella és responsable del que diu i signa, no del que surt en
un diari.
Consell del Poble:
Aquest divendres es comença a treballar per a fer el Reglament del Consell del Poble, és
important que aquest divendres tothom que vingui tinguis ganes de treballar.
El Sr. Bosch, en nom del grup de L’alternativa proposa que es faci un referèndum per a
decidir si Viladrau vol o no un Consell del Poble.
La Sra. Alcaldessa contesta que en aquests moments no té sentit fer un referèndum, primer
s’ha de treballar, s’ha de saber què és, veure si funciona. Quan s’hagi vist com funciona,
quan la gent l’hagi viscut podran la gent opinar si ho vol o no.
La Sra. Clopès li sembla que ara s’està fent el mateix que es criticava anteriorment.

La Sra. Alcaldessa insisteix en què s’han de fer aquestes reunions de treball, convida a
tothom que vulgui treballar que vingui per saber en què consisteix el Consell del Poble, i si
es fa aquesta proposta és perquè els sembla que pot ser bo pel poble i que està funcionant
en altres pobles, però ja es veurà i per això és fan aquestes reunions.
Per últim la Sra. Alcaldessa vol agrair a tots els veïns la seva col·laboració en la campanya
de recollida de roba pels refugiats.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21’25 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

