AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 10/2017
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 18 DE
DESEMBRE DE 2017
A Puigdàlber, a les 20:06 hores del dia 18 de desembre 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 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
David Masdeu Baques, alcalde (CIU)
Miquel Vallès Esteve, 1r tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)

NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les Actes de les Sessions anteriors: APLE 04_17
(12.09.17), APLE 05_17 (09.10.17), APLE 06_17 (19.10.17), APLE 07_17 (23.10.17),
APLE 08_17 (22.11.17) i APLE 09_17 (22.11.17)
2. Aprovació, si escau, del compte general 2016.
3. Aprovació definitiva, si escau, de les modificacions de les Ordenances 2018.
4. Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions del personal de la
Corporació i regularització.
5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017,
27/2017 i 28/2017.
6. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE SESSIONS DEL PLE ANTERIORS: ACTA
04/2017, DE 12.09.2017, ACTA 05/2017 DE 09.10.2017, ACTA 06/2017, DE 19.10.2017,
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ACTA 07/2017 DE 23.10.2017, ACTA 08/2017, DE 22.11.2017 i ACTA 09/2017 DE
22.11.2017
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació de les actes 04/2017 de 12.09.2017, 05/2017 de 09.10.2017,
06/2017 de 19.102017, 07/2017 de 23.10.2017, 08/2017, de 22.11.2017 i 09/2017 de
22.11.2017.
Les quals resulten aprobades per unanimitat dels regidors assistents.

2.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL 2016
L’Alcalde dona pas al següent punt de l’ordre del dia, consistent en l’aprovació del
Compte General de l’exercici 2016.
L’Alcalde David Masdeu explica que es va aprovar per unanimitat el dictàmen de la
Comissió Especial de Comptes, que anem retrasats, i que el tràmit del Ple permet
retre els Comptes.
A continuació l’Alcalde sotmet a votació la proposta d’ACORD:
“APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2016
Vist el que disposa l’art. 212 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut del Compte General de la Corporació.
La Comissió Especial de Comptes es va reunir el dia 2 de novembre de 2017 per tal
d’informar els Comptes generals d’aquest Ajuntament corresponents a l’exercici 2016, tot
això d’acord amb els articles 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals, emetent per
unanimitat, el corresponent dictamen favorable.
D’acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el compte general es va sotmetre a
informació pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 8 de novembre de 2017.
Vist l’expedient del compte general 2016, la documentació que el compon, l’informe
favorable de la Comissió Especial de Comptes, el tràmit d’informació pública i l’absència
d’al·legacions presentades, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar de forma definitiva el Compte general de l’exercici 2016 que va ser informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes en la seva reunió de data 2 de
novembre de 2017, i que està format pels comptes anuals de l’Ajuntament de Puigdàlber,
integrats per la següent documentació:




Balanç de situació a 31/12/2016
Resultat pressupostari de l’any 2016
Estat del romanent de tresoreria a 31/12/2016
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Liquidació del pressupost d’ingressos de 2016
Liquidació del pressupost de despreses de 2016
Liquidació dels pressupostos tancats d’ingressos
Liquidació dels pressupostos tancats de despeses

Segon.- Aprovar la documentació que s’adjunta als comptes anuals i que és la següent:



Acta d’arqueig a 31 de desembre de 2016
Certificacions de cada entitat bancària dels saldors existents a favor de l’Ajuntament,
referides a final d’exercici.

Tercer.- Trametre a la Sindicatura de Comptes aquest Compte General Municipal
degudament aprovat i a la resta d’organismes o ens públics que correspongui per disposició
legal o reglamentaria.
Quart.- Facultar a l’alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Aprovació per unanimitat dels regidors assistents.

3.-APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
2018
Aprovades provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a 2018 de
l’ajuntament de Puigdàlber per acord de Ple de 9 d’octubre de 2017 i sotmeses a
informació pública mitjançant edicte publicat en el BOP de Barcelona de data 25
d’octubre.
Atès que durant el termini d’informació pública es proposen esmenes en el sentit de
per una part, rebaixar el tipus impositiu de l’IBI, passant del 0,695 al 0,655, amb
l’objectiu de mantenir homogènia la liquidació de l’esmentat padró a resultes de
l’aplicació de la regularització cadastral que s’ha dut a terme durant el present
exercici pressupostari i per l’altra part modificar l’article 6è de l’ordenança fiscal
número 15, preveient una quota menys gravosa per als contribuents en les èpoques
de l’any en que la utilització de les terrasses és menor.
Un cop incorporades les modificacions en les Ordenances Fiscals reguladores dels
tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2018, resulta el text definitiu que
es conté en document annex.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta
l’acord definitiu següent:
Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2018 i següents, així com el seu text refós.
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Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
•
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre bens immobles
•
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. 15 taxa per parades, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
•
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.
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Aprovació per unanimitat dels regidors assistents.
4.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE LA
CORPORACIÓ I REGULARITZACIÓ
Atès que l'article 18. Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, pel qual s'aprova la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix que les retribucions dels empleats
públics no podran experimentar un augment superior a l'1% en el seu conjunt.
Atès que l'article 18.5 de l'esmentada llei estableix els imports dels conceptes salarials
sou base, complement de destinació , triennis per antiguitat i pagues extraordinàries,
sent d'aplicació automàtica el seu contingut, en tenir caràcter imperatiu per al
personal funcionari.
Atès que aquest acord requereix de l'aprovació per part del Ple municipal, d'acord
amb allò previst als articles 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
bases de règim local.
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S'ACORDA,
Primer.- Aplicar les previsions de l'article 18 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
pressupostos generals de l'Estat i aplicar un augment de l'1% a les retribucions del
personal de l'Ajuntament pels conceptes salarials sou base, complement de
destinació, complement específic, triennis i pagues extraordinàries, amb efectes a
partir de l'1 de gener de 2017.
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Aprovació per unanimitat dels regidors assistents.
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDEI: 23/2017, 24/2017, 25/2017, 26/2017,
27/2017 i 28/2017
L’alcalde dóna compte al Ple dels següents decrets:
-Decret 23/2017: nomenament d’alcalde accidental.
-Decret 24/2017: aprovació bases convocatòria plaça administratiu/va.
-Decret 25/2017: aprovació oferta pública ocupació.
-Decret 26/2017: nomenament funcionària interina.
-Decret 27/2017: nomenament secretària interventora accidental.
-Decret 28/2017: compareixença recurs 266/2017, nomenament procurador i
sol·lictud assistència jurídica.
El Ple es dóna per assabentat del contingut del Decrets informats.

6.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha
I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les vint hores i vint-i-cinc minuts. 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 18 de desembre de 2017

VISTIPLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA-ACCTAL

