APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS A APLICAR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2012
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CIU i l’abstenció del Grup Municipal de PSCGIR i del Grup Municipal d’ERC-AM i el vot en contra del Grup Municipal de MP-CUP, la modificació de
les Ordenances Fiscals a aplicar a partir de l’1 de gener de 2011, segons el següent detall:

Ordenança Fiscal
Modificació
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació Adhesió ordenança tipus.
dels Ingressos de Dret Públic Municipals.
Núm. 1. Impost sobre Béns Immobles.
Adhesió ordenança tipus, excepte article 7
quota, en que el tipus de gravamen serà
de 0,87 en béns urbans i mantenint article
5, beneficis fiscals.
Núm. 3. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Adhesió ordenança tipus, modificant els
articles 5 i 6, beneficis fiscals i quota
tributària, introduint noves bonificacions i
increment d’un 3,00%.
Núm. 4. Impost sobre l’Increment de Valor dels Increment d’un 3,00%.
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles a través de Increment d’un 3,00%.
les voreres i les reserves de via pública, per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena.
Núm. 11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic Modificació i increment de l’article 6, quota
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
tributària.
Núm. 13. Taxa per parades, barraques, casetes de Increment d’un 3,00%.
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Núm. 16. Taxa per expedició de documents Increment d’un 3,00% i introducció d’un
administratius.
nou concepte de placa per llicències
d’obres majors.
Núm. 18. Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles Increment d’un 3,00%.
de lloguer.
Núm. 21. Taxa per la prestació dels serveis Modificació i increment d’un 3,00% de
d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i l’article 6, quota tributària.
les empreses a través del sotmetiment a prèvia
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
Núm. 22. Taxa per inspecció de calderes de vapor, Increment d’un 3,00%.
motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i
altres eines o installacions anàlogues d’establiments
industrials i comercials.
Núm. 25. Taxa per la prestació del servei d’escola Increment de les tarifes.
bressol.

Núm. 26. Taxa per la prestació de serveis en la piscina
municipal.
Núm. 27. Taxa per prestació de serveis en cementiris
locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local.
Núm. 28. Taxa per la prestació del servei de
clavegueram.
Núm. 29. Taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans i utilització
de la deixalleria municipal.
Núm. 30. Taxa pel subministrament d’aigua.

Increment de les tarifes.
Increment d’un 3,00%.

Increment d’un 3,00%.
Increment d’un 6,81%.

Increment d’un 3,00%, excepte la tarifa de
conservació comptador que serà de 1,05 €
/ abonat / trimestre.
Núm. 32. Taxa per la prestació dels serveis Increment de les tarifes, introducció de
d’ensenyaments especials en establiments municipals. noves tarifes i bonificacions.
Núm. 33. Taxa per retirada de vehicles abandonats o Increment d’un 3,00%. (Taxa no aplicada
estacionats defectuosament o abusivament a la via fins la data)
pública.
Núm. 37. Taxa per tinença de gossos.
Increment d’un 3,00%.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL CONVENI DE COLLABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI LOCALRET,
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA
ELECTRÒNICA DE CATALUNYA, PER A L’IMPULS I EL DESENVOLUPAMENT DE
LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS CATALANES
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, l’adhesió al conveni
marc de collaboració entre el departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions Catalanes.

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I DE MP-CUP,
SOBRE L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat del número legal de membres de la Corporació, donar
suport a la iniciativa de constituir l’associació d’ens locals denominada “Municipis per la Independència”
amb l’objecte de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen a
Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a
decidir i demanar adherir-se formalment a l’esmentada associació.

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I DE MP-CUP,
SOBRE L'ADHESIÓ AL MANIFEST EN DEFENSA DE LA VINCULACIÓ SOCIAL I
TERRITORIAL DE CAIXA PENEDÈS
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat del número legal de membres de la Corporació,
adherir l’Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles al manifest “en defensa de la vinculació social i
territorial de Caixa Penedès” i donar trasllat d’aquest acord a Caixa Penedès, als ajuntaments i consells
comarcals de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Economia i Hisenda.

