
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI 2 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
S’inicia la sessió a les 20:15h. 
 
ASSISTÈNCIA: CiU: Marcel.lí Martorell, Bàrbara Pons, Fran Sabater, Juli Moreno, Mireia Font. VdC-
CUP: Aleix Auber, Meritxell Martínez. ERC: Àngel Soteras, Núria Mora. PSC: Ivan Olmo, Laura Rico.  
Absència: VdC-CUP: Moisès Mas i ERC: Jordi Batlle  
 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS NÚM. 11 I NÚM. 12 
Després de les correccions a l’acta núm. 11 d’ERC i PSC es passa a votació i s’aprova per unanimitat. 
L’acta núm. 12 no té cap modificació i també s’aprova per unanimitat. 
 

2. ORDENANCES FISCALS ANY  2011 - 2012. 
Abans d’iniciar de forma detallada les ordenances fiscals per l’exercici 2011-2012, l’alcalde fa vàries 
reflexions: Valora el treball en equip fet conjuntament amb tècnics, equip de govern i oposició per 
redactar les ordenances fiscals d’enguany. Per elaborar el document s’ha seguit el manual redactat per la 
Diputació de Barcelona i per tant hi ha hagut alguns canvis de forma respecte l’any passat, com la 
numeració de les taxes i impostos. I per últim lamenta el calendari tan apretat que s’ha hagut de seguir, les 
dates ja estaven marcades i calia complir-les, a l’equip de govern els hagués agradat tenir més temps per 
treballar més a fons cadascuna de les taxes i impostos i compartir-ho amb l’oposició. 
En el ple es detalla cadascuna de les taxes i impostos pel següent exercici, el quadre següent n’és un 
resum: 
 

ORDENANCES FISCALS 2011-2012 
Impostos i taxes que mantenen el preu de l’any anterior 

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys naturalesa urbana 
- Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministrament que afectin la 

generalitat del veïnat 
- Taxa per prestació de serveis en la piscina municipal d’estiu 
- Taxa pel servei de clavegueram 
- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
- Taxa per serveis de visites a museus 
- Preu públic publicitat festa major 

Impostos i taxes que incrementen el valor de l’IPC per l’any 2011-2012 
- Impost Béns Immobles 
- Impost sobre activitats econòmiques 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
- Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la via 
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 

públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
- Preu públic per l’ocupació d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 
- Preu públic per l’ocupació de la via pública per indústries i activitats al carrer ambulants 
- Taxa per expedició de documents administratius. 

Amb aquesta publicació, Vila de Capellades- Candidatura d’Unitat Popular vol acostar a la ciutadania el què es parla 
en el Ple Municipal, tot transmetent-vos-ho de forma resumida i lleugera, amb l’objectiu de donar-vos a conèixer el 
que en ells es debat i les postures preses per tots nosaltres. Alhora, volem animar-vos a assistir-hi i participar-hi  
activament en el torn obert de paraula. 
Pots trobar tots els plens a: www.viladecapellades.cat 



- Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. 
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
- 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 i 
pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

- Taxa per la prestació de servei d’escola bressol 
- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 

caràcter local 
- Taxa pel subministrament d’aigua 
- Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 

pública 
- Taxa per utilització del servei de publicitat de l’emissora municipal 
- Taxa pels serveis d’hosteleria de l’alberg municipal 

Impostos i taxes que es deroguen 
- Taxa per concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica 
- Taxa per prestació de serveis en la piscina municipal. 

Impostos i taxes de nova implantació 
- Taxa per l’ús privatiu de la sala de plens per casaments 

 
De les taxes anunciades anteriorment algunes d’elles a més presenten alguns canvis a destacar: 
 

- Impost Béns Immobles: 
VdC-CUP va proposar que en aquest impost es contemplés una bonificació del 50% per les habitatges de 
protecció oficial els primers tres anys i una bonificació del 4,76 % per les famílies amb dificultats 
econòmiques. Finalment només s’accepta la primera esmena deixant en estudi per l’any vinent la segona. 
VdC-CUP fa notar la falta de temps per treballar-hi més i comenta que és una fita assolible ja que en 
altres municipis s’està aplicant aquesta bonificació. 
 

- Impost sobre activitats econòmiques: 
VdC-CUP va presentar una proposta en aquest impost, consistent en una bonificació del 6,40% als 
primers 5 anys en les empreses de nova implantació i sense caràcter retroactiu. Aquesta esmena no és 
acceptada en la redacció de l’impost però l’equip de govern es compromet que en arribar el cas es farà 
un conveni amb l’empresa per aplicar aquesta reducció. 

 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

S’estableix una bonificació del 95% en aquest impost a les obres de manteniment i conservació d’edificis 
inclosos en el catàleg de Bens Culturals d’Interès Local (BCIL) del planejament urbanístic de Capellades. 
Després de la petició d’ERC es passa d’una bonificació del 90% a les rehabilitacions integrals de façana a 
un 100% a totes les obres de manteniment de les façanes. 
VdC-CUP proposa una bonificació del 80% a les obres d’instal·lació d’ascensors i a les obres de millora 
d’accessibilitat sempre i quan la persona sol·licitant acrediti un 33% de discapacitat Aquesta proposta 
s’inclou a l’impost. 
 

- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per 
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

L’ús particular de la via pública (reserva d’una plaça d’aparcament al carrer) passa de 26,10€/any a 
480€/any 
 
- Preu públic per l’ocupació d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 
S’estableixen dos preus diferenciats, el preu d’estiu (de l’1 de juny al 30 de setembre) i el preu més 
reduït a l’hivern (la resta de l’any). 
 
- Preu públic per l’ocupació de la via pública per indústries i activitats al carrer ambulants 
A suggeriment de VdC-CUP es redueix substancialment el preu de les parades del mercat Figueter, a 
més les entitats capelladines en quedaran exemptes. 
 
- Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
VdC-CUP proposa el pagament a terminis d’aquesta taxa per compensar aquells casos que finalment es 
retira la petició de l’activitat, fraccionant fins el 30% de l’import quan s’inicia l’expedient, 30%més un 



cop els tècnics han revisat i visitat, el 30%més quan els tècnics han emès l’informe i el 10% restant al 
finalitzar l’expedient. Per simplificar el procediment s’acorda retornar als expedients que es retiren el 
90% si els tècnics no han efectuat la visita i no es retornarà res quan ja s’hagi fet la visita. 
 
- 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 i 
pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 

Enguany aquesta tasca presenta un nou punt obligat per llei. Caldrà un informe dels tècnics per totes les 
festes i activitats que es realitzin a la vila. L’equip de govern proposa en un primer moment la reducció 
del 50% a les entitats sense afany de lucre, VdC-CUP proposa, i finalment s’acorda així, la reducció del 
75% a les entitats i que el 25% restant pugui ser una despesa justificable en les subvencions que 
perceben de l’ajuntament. 
En aquest punt ERC es mostra descontenta perquè en les reunions mantingudes s’havia acordat fer un 
estudi de la part de despesa que suposaria a l’ajuntament d’hores dels tècnics fora de la jornada del 
consistori i que seria aquesta part la que es cobraria a la taxa; en comptes del que es pretén que és cobrar 
totes les hores dels tècnics, estiguin en hores de treball de l’ajuntament o es facturin com a feina a part. 
Aquest estudi no s’ha fet. 

 
- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries 
A proposta de VdC-CUP s’acorda aplicar un 50% de bonificació a aquells habitatges que la unió 
familiar no arribi a la renda mínima i els serveis socials n’emetin un informe favorable. Igualment 
s’acorda separar la taxa per hotels, fondes, bars i restaurants, segons si els locals són menors o majors de 
150m2 

 

- Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
S’aplicarà una bonificació del 100% en aquells casos que ho avali un informe dels serveis socials 
 
En l’explicació del vot: 
 

VdC-CUP: Feliciten a l’equip de govern per la possibilitat del treball en equip i espera que es segueixi en 
aquesta línia. D’altra banda els retreu la falta de temps per poder aprofundir més en cadascuna de les 
taxes i impostos. Celebren totes les aportacions que han fet i que s’han incorporat, malgrat tot no poden 
votar a favor quan creuen que encara queden molts aspectes on aprofundir i millorar. S’abstindran, tot i 
que comporti no poder fer al·legacions a les ordenances. Asseguren que hi continuaran treballant i si cal 
proposaran modificacions. 
ERC: Recorden que hi ha un acord de ple en que es proposava un referèndum per si calia mantenir la 
piscina coberta oberta, es va quedar que es demanaria un informe a la Generalitat per veure si això era 
possible. Encara no s’ha comunicat res de l’informe, però s’ha eliminat la taxa donant per fet que la 
piscina romandrà tancada a l’hivern. D’altra banda retreuen la poca planificació de la feina, ja que si no hi 
ha hagut temps per treballar més les ordenances és perquè la feina no està ben organitzada.  També 
comenten que el criteri de bonificacions lineals que s’aplica en aquestes ordenances no és el seu criteri. 
No descarten fer al·legacions a les ordenances. Per últim fan una reflexió, ja que aquestes ordenances no 
s’adiuen amb el pla de sanejament, són legals, però exigeixen unes mesures compensatòries de reducció 
de despesa que l’equip de govern encara no han explicat. Per tot això, votaran en contra. 
PSC: S’abstindran. Es cert que s’ha fet molta feina i que s’ha intentat parlar amb tots els grups de 
l’oposició, però ha faltat molt temps. En un tema que consideren massa complicat, l’equip de govern no 
ha deixat temps per l’estudi i ho atribueixen a una falta de planificació. Esperen que això canviï en el 
futur. 
CiU: Creuen que la proposta és una puja assumible i que ara no es poden fer més pujades. No els ha 
agradat treballar a contra-rellotge, però no han pogut fer altra cosa. Agraeixen a VdC-CUP les seves 
aportacions i l’abstenció en el vot, a PSC els agraeixen l’abstenció i a ERC els diuen que malgrat és 
difícil entendre’s encara tenen la mà estesa per propers diàlegs. 
 
El punt s’aprova amb els vots favorables de CiU, l’abstenció de  VdC-CUP i PSC i els vots en contra 
d’ERC. 
 
La sessió es dóna per finalitzada a les 22:20h. 
 
 
 
*Podeu consultar el resum del preu de totes les taxes i impostos a la nostra web: www.viladecapellades.cat. 


