AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 06/2018
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 15
D’OCTUBRE DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:05 hores del dia 15 d’octubre de 2018, 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 ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president(CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinenta d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals de
l’ajuntament de Puigdàlber per 2019.
2. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per l’ACM de celebració del
primer aniversari de l’ú d’octubre de 2017.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.

1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS DE L’AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER PER 2019.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta de modificació de les
ordenances municipals per l’any 2019:
“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
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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
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 2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents, la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys
de Naturalesa urbana.
 Ordenança Fiscal núm. 12: reguladora de la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries.
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Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2019, 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”

El regidor Ramon Raventòs comenta que és molt important que en l’ordenança
número 5 consti molt clarament com afecta a una venda el fet que no hi hagi
increment de valor.
El regidor Pere Tutusaus comenta que els Ajuntaments no tenen manera de
poder-ho calcular perquè encara no existeix la fòrmula que ho permeti.
L’Alcalde en aquest moment també exposa que tot i que aquest any ja ha
finalitzat l’increment proporcional de la modificació de cadastre 2019, es
considera adient no tocar el coeficient perquè les bases imposables serán les
mateixes del 2018 i que pel que fa a l’augment establert pels pressupostos
generals de l’Estat això no es pot saber.
També els explica que en relació a la taxa de Recollida d’escombraries no es
proposa cap augment a l’expectativa de com anirà la nova gestió ja que
finalitza el contracte que tenia Fomento amb la Mancomunitat i no està clar si es
farà un nou contracte o es prorrogarà l’existent.
La proposta resulta aprovada per unanimitat.
1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’ACM DE CELEBRACIÓ
DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’Ú D’OCTUBRE DE 2017.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la moció presentada per l’ACM de
celebració del primer aniversari de l’ú d’octubre de 2017:
“La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest
país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici
democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que
els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.
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Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat
els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus
braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els
col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant
dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat
espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i
desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar.
L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el govern
català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del
govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a
resposta a una demanda de més i millor democràcia.
Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia
civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar
aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest
país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat
internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.
El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a
acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el
nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que
mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.
Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a
decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de
repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant
l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i
posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el
Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull,
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles
Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta
Rovira i Anna Gabriel.
Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de
l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt
i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre
pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos
polítics i exiliats!
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Puigdàlber proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la
violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.
SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a
negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del
plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.
TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels
exiliats.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups
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parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH).”
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:18 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
15 d’octubre de 2018.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

