ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2011
Núm. 7/2011

ASSISTENTS
Regidors
Sr. Lluís Cerarols Cortina (Alcalde)
Sra. Ester Ruiz Safra
Sr. Josep Fàbrega Selva
Sr. Josep Pujol Dordal
Sr. David Muñoz Robleda
Sra. Teresa Pagès Pascual
EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA:
Sr. Eduard Sànchez Campoy

SECRETARI
Sr. Jaume Salés i Malian

A la localitat de Calders, a les 21:15
hores del dia 25 de juliol de 2011, compareixen
els Srs. Regidors i Regidores ressenyats al
marge, sota la Presidència de l’Alcalde, Sr.
Lluís Cerarols i Cortina i assistits pel Secretari
de la Corporació.
La sessió té el següent ordre del dia:
1. Aprovació del Text refós del Pla
d’ordenació urbanística municipal,
aprovació definitiva.
2. Aprovació de la comissió de delimitació
del terme de Calders amb els municipis
veïns.
3. Modificació de l’Ordenança Fiscal
núm. 24 de l’Ajuntament de Calders,
relativa a la taxa per a la llar d’infants
municipal i de l’Ordenança Fiscal núm.
40 , relativa a la taxa per a l’ús
d’instal·lacions en els casaments civils.
4. Aprovació de la modificació del
pressupost general de l’Ajuntament de
Calders.
5. Donar
compte
del
Conveni
transaccional entre l’Ajuntament de
Calders i el Sr. Josep Maria
Torrabadella i Rodríguez.

Tot seguit, s’inicia la sessió seguint l’ordre del dia. Abans, però, de començar,
l’Alcalde proposa la retirada de l’ordre del dia del punt cinquè el qual s’inclourà en l’ordre
del dia del següent Ple, com a ratificació i no com a donar compte, fixant-se, aquest proper
Ple per al dia 12 de setembre de 2011, la qual cosa és aprovada per assentiment de tots els
regidors presents.
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1 – Aprovació del Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal,
aprovació definitiva.Atès que, per acord del Ple de la Corporació, de data 18 de novembre de 2010 es va
aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Calders.
Atès que, en data 13 d’abril de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central, va aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Calders,
determinant la inclusió de determinades esmenes.
Atès que, per part de l’equip redactor, s’han introduït les esmenes prescrites per la
Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central, elaborant el Text refós que es presenta per
a la seva verificació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar i verificar el Text refós del Pla d’ordenació urbanístic municipal de
Calders, amb les prescripcions descrites per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central arran de l’aprovació definitiva per aquesta del dit pla d’ordenació, per
acord de data 13 d’abril de 2011.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya,
juntament amb tota la documentació annexa per triplicat, per tal que procedeixi a la
corresponent publicació del Pla d’ordenació urbanístic municipal de Calders.
L’Alcalde explica que la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central
va aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Calders, però hi
va formular una sèrie de prescripcions que s’han incorporat ara, per part de l’equip
redactor, a aquest Text refós que ara s’ha d’aprovar i verificar.
Sotmès a votació, s’aprova per sis vots a favor (Cerarols, Ruiz, Fàbrega, Pujol,
Muñoz i Pagès), sense cap vot en contra ni cap abstenció.
2.- Aprovació, si s’escau, del nomenament de la comissió de delimitació del terme de
Calders amb els municipis veïns.Atès que, per acord del Ple de la Corporació, de data 18 de febrer de 2008 es va nomenar
els membres de la comissió que ha de representar aquest ajuntament en les operacions de
delimitació.
Atès que, degut al resultat de les eleccions municipals celebrades el passat 22 de maig,
alguns dels membres nomenats han perdut la condició de regidors i, per tant, han de ser
substituïts.
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Atesos els fonaments de dret següents:
- Article 33 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
demarcació territorial i població dels ens locals.
- Article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Nomenar, com a membres de la comissió que ha de representar l’Ajuntament
de Calders en les operacions de delimitació les persones següents:
-

Lluís Cerarols i Cortina, Alcalde de la Corporació. Suplent: Ester Ruiz i Safra,
Primera Tinent d’Alcalde.
Josep Pujol Dordal, regidor. Suplent: Teresa Pagès Pascual, regidora.
Joan Ribera i Mestres, Arquitecte municipal. Suplent: Jordi Morera i Sànchez,
arquitecte-tècnic municipal.
Jaume Salés i Malian, Secretari de la Corporació. Suplent: Montserrat Bacardit i
Albets, funcionària.

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Artés i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals, de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde de la Corporació o regidor en qui delegui perquè dugui
a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords així com, si es considera
necessari, la formació d’una Comissió de Delimitació en la que hi puguin intervenir
aquelles persones que pel seu coneixement directe del terreny, per coneixement històric o
per tradició oral, puguin contribuir a efectuar amb major rigor aquests treballs de
delimitació.
El regidor Josep Fàbrega demana si el Secretari pot informar sobre la necessitat
de prendre aquest acord.
El Secretari, amb permís de la Presidència, explica que durant els últims dos anys
s’ha procedit a la delimitació del terme, havent-se finalitzat amb tots els municipis veïns,
excepte amb el municipi d’Artés, amb el qual no es va arribar a cap acord sobre el
traçat de la línia divisòria d’ambdós termes. Per aquest motiu, ha quedat oberta
aquesta delimitació i des del Departament de Governació i Relacions Institucionals
demana renovar els components de la comissió representativa de l’Ajuntament de
Calders, per si en algun moment es torna a instar la delimitació amb Artés. Aquesta
renovació de la comissió s’ha de fer, tota vegada que els components, que eren regidors,
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han cessat en el seu càrrec i han de ser substituïts pels nous regidors que formen el
Consistori actual.
Arribat a aquest punt, se sotmet a votació i s’aprova amb sis vots favorables
(Cerarols, Ruiz, Fàbrega, Pujol, Muñoz i Pagès), sense cap vot en contra ni cap abstenció.
3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24 i establiment de l’Ordenancça Fiscal
núm. 40.EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
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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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 24

reguladora de la taxa per a l’escola bressol

Concretament es modifica l’article 6:
“Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat i menjador
Escolarització jornada completa
Escolarització jornada completa + menjador

Euros
120,00
230,00

Tarifa 2. Altres serveis
Menjador escolar (només dinar), per cada dia aïllat

6,50

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt anterior
es reduiran fins a un 50 %
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials.
Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”
Segon.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona:
Ordenança Fiscal núm. 40

Taxa per aproftitament especial del domini
públic local, per a l’ús d’espais públics en
cerimònia de casament

“Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a
l'Ajuntament
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Article 1r. - Disposició general
1. D'acord amb el que estableix l'article 58, en relació amb l'article 20, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament
estableix la taxa per l'aprofitament especial de l'ús d’espais municipals, amb motiu de la
celebració de la cerimònia civil d'un casament, d'acord amb l'article 117 de la Llei
39/1988 esmentada.
Article 2n. - Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances
municipals, entre aquestes la sala de Plens, per part de qualsevol parella de ciutadans,
amb motiu de la realització de la cerimònia civil corresponent a un casament.
Article 3r. - Subjectes passius
1. Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones naturals que constitueixin la parella de
ciutadans que volen celebrar el casament en les estances d'aquest Ajuntament, i així ho han
sol· licitat expressament.
Article 4t. - Quota
1. La quota a pagar per l’aprofitament especial definida en l’article anterior és de
150,00 €. Si, a més, es vol utilitzar el Centre Cívic Municipal, la quota
s’incrementarà en 150 € més.
Article 5è. - No subjeccions
1. Qualsevol parella de ciutadans que vulguin fer la cerimònia del casament en aquest
Ajuntament, i així ho sol· licitin, si algun d'ells figura empadronat a la Vila amb una
antiguitat superior als sis mesos no serà subjecte passiu d'aquest tribut, llevat de la quota
corresponent a la utilització del Centre Cívic Municipal que s’haurà de satisfer en tot cas.

Article 6è. - Acreditament
1. La taxa es merita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment del lliurament
de la documentació que constitueix la llicència per fer la cerimònia del casament en una
hora i dia determinats.
Article 7è. - Sobre les normes de gestió, liquidació i tramitació
1. En qualsevol cas, serà necessari sol· licitar per escrit la llicència per a l'ús dels serveis
municipals motiu de la taxa, amb una antelació mínima d'un mes .
2. La liquidació es practicarà, amb caràcter previ al lliurament de la llicència esmentada,
pel corresponent òrgan gestor, i el sol· licitant haurà de satisfer-la o acreditar el seu
pagament, en l'acte del lliurament de la documentació motiu de la regulació d'aquesta
ordenança.
Disposició Final
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Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Calders el dia 25 de juliol de
2011 entrarà en vigor el dia 1 d’octubre de 2011 i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats
continuaran vigents.”.
Tercer.- Els acords definitius en matèria d’ aprovació i modificació de les Ordenances
fiscals ressenyades, per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà l’Ordenança que s’aprova per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
Sotmès a votació, s’aprova per sis vots a favor (Cerarols, Ruiz, Fàbrega, Pujol,
Muñoz i Pagès), sense cap vot en contra ni cap abstenció.
4- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA.Atesa l’existència de despeses per operacions corrents, necessàries i urgents, que no poden
demorar-se fins a l’exercici següent, per a les que no existeix crèdit en el vigent pressupost
de la Corporació, es fa precisa la modificació de crèdits del citat pressupost sota la
modalitat de crèdit extraordinari.
Atès l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, vista la
memòria de l’Alcaldia i l’informe d’Intervenció.
Atesa la legislació aplicable següent: els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos; l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim Local; els articles 6a 13 de les Bases d’Execució
del Pressupost.
Vista la proposta de la Regidora d’Hisenda.
Es Proposa al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2011, en la
modalitat de crèdit extraordinari per a finançar despeses corrents, necessàries i urgents, per
una operació de crèdit, davant la insuficiència d’altres mitjans de finançament, d’acord amb
el següent resum per capítols:
Fun.

Econ.

Descripció

Incorp. Romanents
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459

60904

Pica d’Estats

118.141,49 €

459

60905

Reparcel·lació Guàrdia

215.760,00 €

459

60906

Casal d’Avis 2A i 2B i
Tècnics Casal d’Avis

459

60907

Camí de l’Angla

459

60908

POUM

429.908,14 €
52.000,00 €
7.883,21 €

Total incorporació de Romanents

823.692,84 €

Finançament:
Romanent de tresoreria amb finançament afectat

106.572,12 €

Romanent de tresoreria Lliure
Compromisos d’ingrés (Cap. VII Subvencions)
Compromisos d’ingrés (Cap. III CCEE)

Total recursos de finançament

0,00 €
688.113,72 €
29.007,00 €

823.692,84 €

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s’hagués presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
L’Alcalde demana al Secretari de la Corporació que faci una breu explicació de
l’assumpte, abans de procedir a la seva votació.
El Secretari explica que es tracta d’incorporar els romanents, aquella part de les
partides sobreres de la liquidació del 2010, s’han d’incorporar al pressupost de 2011
juntament amb el seu finançament. Les despeses són les relacionades en el primer
quadre, corresponents a treballs i obres no finalitzades el 2010 i que es preveu concloure
el 2011. El finançament, quadre segon, prové de subvencions, contribucions especials i
romanent de tresoreria afectat, que és aquell romanent de tresoreria que només pot
finançar la inversió a la que està adscrit, per això es diu afectat. Finalment, destaca que
en aquesta modificació de pressupost no s’usa romanent de tresoreria de lliure disposició,
tot i que n’hi ha, i que, en tot cas, ja s’incorporarà en la propera modificació de
pressupost.
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Sotmès a votació, s’aprova per sis vots a favor (Cerarols, Ruiz, Fàbrega, Pujol,
Muñoz i Pagès), sense cap vot en contra ni cap abstenció.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’ Alcalde-President aixeca la Sessió quan
són les 21:37 hores; de la qual cosa, el Secretari en dóna fe.
L’ALCALDE
LLUÍS CERAROLS I CORTINA

EN DONO FE
JAUME SALÉS I MALIAN
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