AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 05/2017
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL
DIA 9 D’OCTUBRE DE 2017
A Puigdàlber, a les 20:05 hores del dia 9 d’octubre de 2017, es reuneixen a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten, prèvia
convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària per a tractar els assumptes que
figuren a l’ordre del dia, assistits pel secretari de la Corporació, Jorge César Vila González.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, 1r tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
David Masdeu Baques, alcalde (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Donar compte de Decrets d’alcaldia: 20, 21 i 22/2017
Aprovació, si escau, de la proposta de festes locals 2018
Aprovació, si escau, de la proposta de bonificació Generalitat de Catalunya
Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de les ordenances 2018
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès, actua com a president, d’avant la absència de
l’Alcalde (Decret 22/2017, nomenament d’Alcalde accidental).
1.

DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 20 A 22/2017

A continuació el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès dona pas al primer punt de l’ordre del
dia, donar compte dels decrets d’Alcaldia.
A continuació el secretari dona lectura breu dels decrets.
Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assebentat.
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2.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2018

A continuació el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació de les festes locals de l’any 2018
El 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès explica que s’ha escollit el 5 de gener, perquè el 7
coincideix en diumenge, i el dia 5, víspera de reis i dia de cabalgata els nens el podrán
disfrutar més.
La regidora M. Lourdes Garcia pregunta quan es la festa major, quins dies.
El el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès contesta que des del divendres anterior.
A continuació es dona pas a la votació de la proposta:

“Vista ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig de 2017, per la qual s'estableix el calendari
oficial de festes laborals per a l'any 2018, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2018
(publicada en el DOGC 7381, de 31/05/2017) i atès el que disposa l’article 2 de l’esmentada
Ordre segons el qual es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Essent competència del Ple de la Corporació acordar les dues festes locals del municipi tal i
com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Fixar com a dates de Festa Local al municipi de Puigdàlber per l'any 2018, les
següents:



Divendres 5 de gener de 2018.
Dilluns 3 de desembre de 2018.

Segon.- Comunicar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement.”
Que resulta aprovada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 5 (Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin, Valverde Vacas de (CIU) i
Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
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3.
APROVACIÓ, SI ESCAU,
GENERALITAT DE CATALUNYA

DE

LA

PROPOSTA

DE

BONIFICACIÓ

A continuació el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació de bonificació sol.licitada per la Generalitat.
El regidor Ramon Raventòs pregunta si es pel mòdul de l’Escola Viroali.
El 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès contesta que sí.
A continuació es sotmet a votació la proposta següent:

“Atès que en data de 20/07/2015 es va aprovar per la Junta de Govern Local la concessió de
llicència urbanística 13/2015, sol·licitada per la Generalitat de Catalunya – Departament
d’Ensenyament, per a la instal·lació d’una infraestructura mòdul prefabricat a l’Escola Virolai
de Puigdàlber, i que va acordar l’aprovació de la liquidació que consta a l’expedient per taxes
i altres drets, sense perjudici que en relació a l’Impost sobre Instal·lacions, Construccions i
Obres es troba pendent de resoldre la petició de bonificació de l’Impost que haurà de ser
resolta pel Ple de la Corporació.
Atesos els imports que hi consten a la liquidació:
-

ICIO: 777,16 €
Taxa per la llicència: 489,95 €

Atessa la sol.licitud de la Generalitat de Catalunya de l’exempció o concessió de beneficis
fiscals escaients per raó de la utilitat i interès municipal de l’obra, en escrit amb número de
registre d’entrada 2015-000359-1, de data de 9 de juny de 2015.
Atès el que estableix l’article 6è de l’ordenança reguladora de l’Impost de Construccions,
instal.lacions i obres sobre els beneficis fiscals de concessió potestativa, “Es concedirà una
bonificació de fins el 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions,
instal.lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que
ho justifiquin.
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol.licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.
Atès el que disposa l’article 103.2 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals,
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del
impuesto:
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u
obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
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acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus
miembros”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Declarar l’obra d’especial interès o utilitat per concórrer circumstàncies socials.
Segon.- Atorgar a la Generalitat la bonificació del 95% en l’Impost de Construccions,
Instal.lacions i Obres.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya.”
La qual resulta aprobada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 5 (Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin, Valverde Vacas de (CIU) i
Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

4.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES 2018
A continuació el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2018. Explica
que es necessari iniciar el procediment degut al termini de 30 dies, durant el qual es
podrán proposar modificacions.
El regidor Ramon Raventòs comenta que veu que a la memoria es recull que no
s’incrementa la recaptació, i afegeix que si es podrán fer al.legacions.
El regidor Miquel Vallès contesta que si, i que es podrán reunir per tal de proposar canvis.
A continuació es sotmet a votació la proposta següent:

“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
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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
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, els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança número 1, General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, que haurà de regir
per a l’exercici 2018 i següents.
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre les activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres.
 Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per Llicències o la Comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
 Ordenança fiscal núm. 13 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. 24 reguladora de la Taxa prestació del servei d’escola bressol



Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Quart.- Exposar al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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
provisionalment restaran definitivament aprovats.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.”
La qual resulta aprobada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 5 (Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin, Valverde Vacas de (CIU) i
Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

5.

PRECS I PREGUNTES

A continuació el 1er tinent d’alcalde Miquel Vallès dona la paraula per si l’oposició abans dels
precs i preguntes volen afegir o proposar alguna cosa.
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El regidor Ramon Raventòs demana la consideració de la següent proposta, presentada el
divendres 6 d’octubre.
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Es vota la seva incorporació amb el resultat de vot favorable de tots els presents.
I es vota l’adhesió al text amb el mateix resultat favorable per unanimitat.

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se la
sessió a les 20:20 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords
presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a
Puigdàlber, a 9 d’octubre de 2017

VISTIPLAU
L’ALCALDE

EL SECRETARI

