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Administració Local

2017-10513
Ajuntament de Lloreng del Penedés

ANUNCI

Finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra I'acord adoptat per l'Ajuntament en Ple, en sessió
celebrada el 9 d'octubre de 2017 i publicat al BOPT núm. 203 del 20 d'octubre de 2017, relatiu a I'aprovació
provisional de les ordenances fiscals reguladores dels impostos itaxes de l'exercici 2018, de conformitat amb alló
que es disposa a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 212004, de 5 de marg, pelquals'aprova elText Refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i no havent-se presentat cap reclamació ni al.legació, aquest acord s'eleva a
definitiu, cosa que es fa pública als efectes previstos en l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de régim local; article 178 del Decret Legislatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de régim local de Catalunya; i I'article 17.4 de I'abans esmentat Reial Decret Legislatiu 2Í2004, de 5 de
marg, amb la publicació del text íntegre de la modificació de l'ordenanga de I'exercici 2018.

.oRDENANQA FTSCAL NÚNr. 3

REGULADORA DE L'IIVIPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES.

Afegir al quadre de l'article 5.3.b), el següent:

En habitatges unifamiliars aillats computa com a habitatge, el garatge/magatzem si está en continuitat amb I'edifici
principal ité una superfície construida menor de 100 m2)

L article 6.1 , queda redactar de la següent manera:
1 . A la vista de la insta ació, construcció o obra so icitada i/o atorgada, es practicará la liquidació provisional (art '103

TRLHL, RDL212004) d'acord amb els supósits de I'article anterior.

S'afegeix a I'article 6.2.
En cas de discrepáncies, per la seva comprovació, caldrá que l'interessat aporti un pressupost desglossat per

partides amb preus unitaris corresponents al Banc de dades BEDEC de I'ITEC.

oRDENAN9ANÚM. 11

REGULADORA DE LATAXA PEL SUBÍUINISTRAN/ENT D'AIGUA

Modificar les quotes tributáries següents:

Article 6 Quota tributária
'1.- Modificar la quantia de la taxa en les tarifes següents:
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Subministrament d'aigua Taxa

lnstal'lació compta dors (comptadors, instal'lacions i portella)

Habitatge o similar sense obres, ni treballs addicionals 250 euros

Habitatge o similar amb obres i treballs addicionals 575 euros

lndustrial o similar sense obres, ni treballs addicionals 325 euros

lndustrial o similar amb i treballs addicionals 600 euros

La resta es manté igual
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oRDENANQA FrscAL ruúu. t +
REGULADoRA DE LA TAXA PER L'ENTRADA DE VEHIoLES n TRnvÉs DE LES VORERES I RESERVES DE
LA vtA púgLlcR pER ApARCAMENT EXcLUSru, pARADA DE vEHtcLes, cARRrcR r oeScARREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

Modificar les quotes tributáries següents:

Article 7 Quota tributária
La quantia de la taxa es determinará d'acord amb el següent quadre de tarifes:
Entrada de vehicles en edificis, cotxeres particulars o aparcaments individuals de propietat dins d'un aparcament
general:
a) Per cada gual a la vorera 45 euros any.
b) Per cada entrada sense gual 45 euros any.
c) Per cada metre lineal de cárrega i descárrega o de reserva privada d'aparcament: 30 euros/mllany.
d) Per l'atorgament de la llicencia de gual, normal, 30 euros. lnclou lliurament de la placa, que haurá d'esser
retornada si es dona de baixa. S'abonará a la presentació de la sol'licitud.
e) Per l'atorgament de la llicencia de gualamb pilones 2A5€. S'abonará a la presentació de la sol'licitud.
d) Per cada gual a la vorera o entrada sense gual amb pilones 90 € any.
e) Per l'atorgament de llicencia de reserva privada d'aparcament per serveis sanitaris, assistencials, farmacéutics,
veterinaris o similars 350 € S'abonará ala presentació de la sol'licitud.

oRDENANqA FTSCAL NÚ[n. 1 5
TAXA PER UOCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AÍUB MATERIALS, RUNES, PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC
LOCALAIXÍCOM INDÚSTRIES DE CARRER IAMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRAFIC.

Es modifica el punt 3 de l'Article 5 Quota tributária, afegint:

Per cada taula d'octubre a abril (exclusivament dissabtes i diumenges) 2€lm2lmes, amb un mínim de 3 mesos.

Totes les autoritzacions de via pública comporten l'obligatorietat de guardar els estris de la terrassa dins del local o
lloc destinat a aquesta finalitat, cada dia. Queda prohibit deixar a la via pública taules, cadires, para-sols, i qualsevol
altra estri de la terrassa. L incompliment d'aquest prohibició compoftará la pérdua de l'autorització.

oRDENANQA FTSCAL NÚM. 18
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L'ESCOLA BRESSOL

Es concreten els articles 5 (gestió quota tributária) i 6 i 7

Article 5 Quota tributária
- L import del dipósit per curs i alumne, es d'una mensualitat d'horari básic.
- Les despeses de material i el dipósit s'hauran de ingressar a la formalització de la corresponent matricula, que no

será acceptada sense el justificant del ingrés, i en cas de baixa de I'alumne abans o durant el curs escolar no es
realitzará cap devolució i el mes en que es produeixi Ia baixa s'haurá de pagar íntegre. El dipósit será compensat
amb la mensualitat del mes de juliol.

- Pel curs escolar 2018-2019, si no es produís una modificació del servei les quotes abans esmentades podran
tenir un increment mínim de lPC.

- Pel segon fill es bonificará la quota básica en un 2Oo/o.

- Si es vol reserva de plaga des de I'inici del curs, encara que no s'utilitzi el servei, s'haurá de pagar la corresponent
mensualitat i en cas de baixa de I'alumne, abans o durant el curs escolar no es realitzará cap devolució, i el mes
en que es produeixi la baixa s'haurá de pagar íntegre.

- El servei de menjador será realitzat per l'Ajuntament i subministrat per una empresa especialitzada. Els alumnes
fixos del menjador que no necessitin el servei hauran d'avisar abans de les 10 del matí per no pagar el servei, en
cas contrari s'haurá de pagar.

- Es formalitzará itramitará a principis de curs, un padró base pel cobrament de la taxa, aquest padró será modificat
mensualment amb les quotes corresponents als serveis complementaris utilitzats, sense necessita d'una nova
aprovació i será cobrat mitjangant domiciliació bancária el dia s de cada mes.
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Els rebuts retornats es reclamaran amb el recárrec que correspongui i amb un pagament addicional de 10€ per
despeses bancáries i de gestió.
Si no s'abonen els rebuts retornats dintre del mes següent es causará baixa a la llar.
Es podran acceptar com a pagament els xecs nadó o xecs escolars... que ofereixen les empreses als seus
empleats. Si no s'arriba a l'importtotal de la quota la diferéncia será liquidada mensualment pel procediment dels
rebuts.

Article 6 Acreditament i període impositiu.
1. En el cas que es sol'liciti la prestació de serveis que s'han de dur a terme en un dia, la taxa s'acredita quan es
presenta la sol'licitud del servei, i es cobrará en la mensualitat del mes següent.
2. En el cas que la sol.licitud del servei s'estengui a varis mesos, la taxa s'acreditará quan s'inicii la realització de
l'activitat que constitueix el fet imposable, que es l'inici del curs escolar i tindrá un perÍode de 11 mesos.
Amb carácter previ a l'inici del servei s'haurá de dipositar I'import corresponent al pagament del dipósit i el material.

Article 7 Régim de declaració i d'ingrés.
1. La taxa s'exigirá en régim de padró mensual.
2. Quan es sol.licita la prestació del servei, i/o es materialitza l'alta a la llar es presentará degudament complimentat
l'imprés per la liquidació de la taxa.
3. L ingrés de la quota tributária del dipósit i material s'efectuará simultániament a la presentació de la sol'licitud
d'alta a la llar o matriculació al curs.
4. Tractant-se de la taxa per serveis d'escola bressol que s'estenen al llarg 11 mesos, un cop transcorregut el primer
mes natural següent a la data d'inici de la prestació del servei, caldrá pagar la quota mensual durant els primers

cinc dies de cada mes.
5. El pagament de la taxa es fará mitjangant domiciliació bancária, que ers lliurará a l'interessat en les oficines

municipals.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment,
mes les despeses que corresponguin

oRDENAN9A FTSCAL NÚM. 20
REGULADORADEL PREU PÚBLIC PERASSISTEIT¡CIRRCURSOS, JORNADES, TALLERS, CASALS OALTRES

ACTIVITATS CULTURALS, DE LLEURE, ESPORTIVES FORMATIVES O LÚDIOUES

Es modifica la tarifa i s'afegeix cursos

ANNEXOS TARIFES

CASAL D'ESTIU, DE SALUT I IUEDI, I D'ESPORTS

Empadronats a Llorenq:

- 160 € inscripció individual
- 140 € el segon germá
- 100 € el tercer germá
- 110la quinzena

No empadronats a Lloreng:

- 175 € inscripció individual
- 155 € el segon germá
- 115 € el tercer germá
- 125\a quinzena

La quota per segon i tercer germá s'aplicaran encara que cadascun assisteixi a un dels diferents casals dels tres

que organitza l'Ajuntament.
Al fer la inscripció es podrá realilzar el pagament total de I'import de la quota, i també es podrá realilzar un ingrés

de 55 € per participant com a bestreta per reservar la plaga. El pagament de la resta de la quota s'ha de realitzar

abans del 1 5 de juny.
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L import de la bestreta en cas que no es formalitzi la inscripció al Casal, només será retornada per causes familiars
molt justificades o si l'activitat s'anul.lés per manca d'inscripcions.
No es podrá comengar el casal si no s'ha presentat el justificant del pagament de la quota.
Les inscripcions fora de termini, que només seran acceptades si hi ha plaga, tindran un increment d'un 25% del
preu inicial.

CASAL DE NADAL
-De9ha13h.
- De th a'15h, amb dinar
- De th a 17h, amb dinar

- Opció dia esporádic

-De9ha13h.
- De th a 15h, amb dinar
- De th a 17h, amb dinar

Opció acollida de 8h a th

70€
105 €
124€

15€

11 €
16€
19€

CURSOSA LACASA DE CULTURA:

CATALA

S'organitzen dos nivells

Nivell A. Per a persones no catalano parlants: (taller de conversa)

Durada del curs: de l'octubre aljuny, i consta de 30 classes d'1,30 hora de durada, total: 45 h.

Es distribueixen en tres blocs (de 10 classes cada bloc), de la següent manera:

- Bloc 1, del 9 d'octubre al 18 de desembre de durada de 1,30 hores setmana, per un total de 18€ bloc.
- Bloc 2, del8 de gener al 19 de marg de 2018 de durada de 1,30 hores setmana, per un total de 18€ bloc.
- Bloc 3, del 2 d'abril al 18 de juny de 2018 de durada de 1 ,30 hores setmana, per un total de 18€ bloc.

Nivell B. Per a alumnes amb coneixements de catalá oral i que volen millorar el seu nivell de catalá escrit: (repassem
la gramática)

Durada delcurs:de l'octubre aljuny, iconsta de 32 classes d'1'30 hora de durada, total:48 h.

Es distribueixen en tres blocs (de 10 classes cada bloc), de la següent manera:

- Bloc 1, del 9 d'octubre al 18 de desembre de durada de 1 ,30 hores setmana, per un total de 20€ bloc.
- Bloc 2, delS de gener al 19 de marg de 2018 de durada de 1,30 hores setmana, per un totalde 20€ bloc.
- Bloc 3, del2 d'abril al 18 de juny de 20't8 de durada de 1,30 hores setmana, per un total de 20€ bloc.

. ANGLÉS

S'organitzen sis nivells, iun taller:

Nivell A: Per a persones sense nocions d'anglés
Nivell B: Per a persones amb uns coneixements d,anglés básics
Nivell C: Per a persones amb uns coneixements d,anglés básics
Nivell D: Per a persones amb un nivell avangat d,anglés
Nivell E: classes de reforg d'angles per a estudiants (ESo, Ba&illerat i cicles)
Nivell F: curs intensiu d'angles per a estudiants (ESo, Baülllerat i cicles)
Taller de speaking.
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Durada dels cursos:
- Les classes es realitzen d'octubre a juny de 45 horesltotals (els nivellsA, B, C, i D).
- El nivell E d'octubre a juny de 45 hores/totals.
- Elnivell F de 26 de juny a27 juliol, de 60 hores/totals.
- Taller de speaking, de t hora setmanals amb un total de 30 hores el taller, de 11 d'octubre de 2A17 al6 de juny

de 2018.

Preus:
Per cursos dels nivells A, B, C i D:

- Alumnes empadronats a Lloreng 155 €
- Alumnes no empadronats a Lloreng 160 €
- Alumnes fins a 29 anys i pensionistes empadronats a Lloreng, obtindran un descompte del 't 0% en la quota de

formació.

Si es produeixen altes durant el curs, els alumnes abonen la part proporcional a les classes pendents de realització.

Pel curs de Nivell E
Pagament de 24 €/mes

Per curs del Nivell F

Únic pagament per curs de 180€. (Empadronats a Lloreng 160€)
Els pagaments dels cursos sencers es podrá fraccionar en dos terminis

Peltaller:
- Alumnes empadronats a Lloreng 104€
- Alumnes no empadronats a Lloreng 107 €
- Alumnes fins a 29 anys i pensionistes empadronats a Lloreng, obtindran un descompte del 'l OoA en la quota de

formació.

. TALLER DE MEMÓRIA
Les sessions es realitzen en dos móduls

Módul 1: d'octubre a gener

Módul 2: de febrer a juny

Durada:Cada módulsón 16 classes d'1'5 h de durada, total24 h

Preu: 30 € per cada módul

ALTRESACTIVITATS
- REIS
Repartiment de paquets a les cases 'l € per paquet.

- FESTAMAJOR
Recapta:
Preu: 12€lol sencer

6 € samarreta de la Festa Major
5 € ampolla de cava de la Festa ltlajor
4 € bossa de la Festa Major

- 11 DE SETEMBRE
Sardinada popular:
Preu: 6€tiquetadult

5 € tiquet menors de 12 anYs
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- CURSOS DE PROMOCIÓ DE L'ESPORT I TVIOBILITAT:

PILATES
Per curs de 2 hores a la setmana, el preu será de 35 € al mes.

Per curs de t hora a la setmana, el preu será de 20 €.
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GIMNASTICAGENT GRAN
Durada: t hores a la setmana.
Preu: 10 € al mes.

Durada: 2 hores a la setmana.
Preu: 20 € al mes.

ZUMBA I SIMILARS

Per curs de 2 hores a la setmana, el preu será de 18 € al mes.
Per curs de t hora a la setmana, el preu será de 13 € al mes.

ASSISTÉNCIA DINAMITZACIÓ PARC DE SALUT

Per un taller de t hora setmana, 7,5 €/mes, es pot cobrar per quotes trimestrals.
Per un taller de 2 hores setmana, 15 €/mes, de octubrer a juny, es pot cobrar per quotes trimestrals.

- CURSOS INFORMATICA:

- Amb co aboració amb DIPTA 12 € per 1 3,5 h o part proporcional, per alumne
- Altres, 55 € per curs de 15 h de durada (o part proporcional), per alumne.

- ALTRES CURSOS I TALLERS:

- Curs de manipulació d'aliments,20€per alumne.
- Taller de cuina, 50 € per alumne.
- Patchwork, 20 € per mes (material), 2 hores a la setmana (d'octubre a juny)

Llorenq del Penedés,4 de desembre de 2017
Jordi Marlés i Ribas, alcalde-president
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