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ACTA DEL PLE DE 7 DE NOVEMBRE DE 2016 (NÚM. 06/2016) 
 
Número: 06/2016 
Caràcter: Extraordinària 
Hora de començament: 20:30 hores 
Hora d’acabament: 20:45 hores 
Lloc: Sala municipal 
 
Assistents: 
 
Sr. Carles Banús Puigivila (CiU) 
Sra. Francisca Clarà Rabal (CiU) 
Sr. Daniel Crous Gómez (CiU) 
Sr. Pius Dòniga Fraile (CiU) 
Sr. Josep Garriga Comas (TAV) 
Sra. Judit Fàbregas Muntal (TAV) 
Sr. Joan Roura Tena (ERC) 
 
Secretari accidental: Lluís Xandri i Molas 
 
Oberta la sessió per part de l’Alcaldia, es dóna pas al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Aprovació provisional, si s’escau, de les Ordenances Fiscals 2017. 
2. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals de 
companyia. 
 
1.-APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LES ORDENANCES FISCALS 2017. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 
MUNICIPALS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 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 i la Intervenció, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
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Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal núm. 2 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals 

Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança fiscal núm. 9 Reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiris 

Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 

Ordenança fiscal núm. 11 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls periòdics i les revisions 
periòdiques 

Ordenança fiscal núm. 12 Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’urbanisme 

Ordenança fiscal núm. 13 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i 
altres instal·lacions anàlogues 

Ordenança fiscal núm. 14 Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis 
assistencials 

Ordenança fiscal núm. 16 General reguladora de contribucions especials 

 
Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar provisionalment les Ordenances fiscals 
reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 
 

Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de la taxa per a la utilització privativa de les instal·lacions 
esportives municipals 

 
Quart.- Establir els preus públics pera la prestació de serveis i aprovar provisionalment les 
Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen: 
 

Ordenança Fiscal núm. 15 Reguladora del preu públic per a la prestació dels serveis de 
manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les 
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades 
en terrenys forestals, de manteniment de les parcel·les i zones verdes 
lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida en les mateixes 
urbanitzacions 
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Cinquè.- Informar favorablement la proposta de modificació de tarifes del servei municipal de 
distribució d’aigua potable en aquest municipi, formulada per l’empresa concessionària del 
servei, CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ SLU, i trametre-la a la Comissió de Preus de Catalunya per 
a, si s’escau, la seva aprovació. 
 
Sisè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 

 
Comentades les modificacions per part de l’alcaldia i de la secretaria, totes elles de caràcter 
tècnic, i de les dues noves ordenances que s’imposen, no hi ha més intervencions per part dels 
membres del plenari. 
 
La proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONTROL I TINENÇA 
D’ANIMALS DE COMANYIA. 
 
PROPOSTA D’ACORD PLENARI 
 
Vist el projecte d’Ordenança municipal de control i tinença d’animals de companyia, redactada 
pels Serveis Jurídics de la corporació, d’acord amb el redactat que consta en l’expedient 
administratiu instruït a l’efecte. 
 
Atès l’informe emès per la Secretaria de la corporació en data 31 d’octubre de 2016, obrant 
igualment a l’expedient administratiu. 
 
Vist el que preveuen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Tavèrnoles l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals de 
companyia, del municipi de Tavèrnoles, d’acord amb el projecte elaborat pels Serveis jurídics 
de la corporació que obra a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 
dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Tercer.- En el supòsit que no es presentaren reclamacions, l'Ordenança es considerarà 
aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la 
mateixa al BOP i de donar-se trasllat de l'acord i del text definitiu de l'Ordenança Municipal a la 
Delegació del Govern i a l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, per al seu 
coneixement i efectes oportuns.   

 
Comentada la proposta per part de l’Alcaldia, es constata que el seu contingut és el que ja 
s’havia comentat anteriorment amb els regidors. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del plenari. 
 
I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:45 hores 
del dia 7 de novembre de 2016, de la qual, com a secretari accidental, n’estenc aquesta acta. 
 
         Vist-i-plau, 
El Secretari accidental        L’Alcalde 
 
Lluís Xandri i Molas       Carles Banús Puigivila 
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