07/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les dinou hores del dia dos
de novembre de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, Sra.
Juana Freixa i Codina, Sra. Olga Saus i Marginet i Sr. Ferran Sayes i Jato.
Excusa la seva assistència la regidora, Sra. Anabel Franco i Santos.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1) ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
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.
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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 Resolució de l’Alcaldia, i l’informe de la Secretària-Interventora, es proposa al Ple
l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment 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 2017 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4

reguladora de l’IBI
reguladora de l’IAE
reguladora de l’IVTM
reguladora de l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 7.

reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció administrativa de l’activitat
dels ciutadans
reguladora de la taxa per la prestació del servei
de cementiri
reguladora de la taxa del servei de clavegueram
reguladora de la taxa del servei de gestió de
residus municipals
reguladora de la prestació de teleassistència i
ajuts tècnics
reguladora de la taxa per l’obertura de
sondatges o rases

Ordenança Fiscal núm. 8
Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 14
Ordenança Fiscal núm. 16

reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic
reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules i cadires
reguladora de la taxa per parades barraques,
casetes de venda, espectacles,...
reguladora de la taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives municipals i locals
socials
reguladora de la taxa pel subministrament
d’aigua

Ordenança Fiscal núm. 17
Ordenança Fiscal núm. 19
Ordenança Fiscal núm. 20

Ordenança Fiscal núm. 23

Ordenança Fiscal núm. 25

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
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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 aprovades de nou o
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 restaran
definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents amb quatre
vots a favor dels regidors de CIU i dos a favor dels regidors de Junts per Guardiola.
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que es proposa mantenir congelats tots els impostos i fer
uns petits canvis que fruit dels canvis normatius, destacar que en relació a l’ordenança Fiscal
reguladora de l’IBI, s’ha previst l’exempció del CAP; en relació a l’Ordenança Fiscal 3 reguladora
de l’Impost de Vehicles, es preveu una bonificació del 75% pels vehicles híbrids i elèctrics; en
relació a l’Ordenança fiscal 10 reguladora de la taxa de residus, ens adherim a al proposta
efectuada pel Consell Comarcal.
La Sra. Olga Saus, intervé i demana si en relació a aquesta darrera ordenança si es podria fer
algun tipus de bonificació, com s’ha fet en altres ajuntaments, per exemple el de Gironella.
El Sr. Josep Lara demana quin tipus de bonificacions.
La Sra. Olga Saus respon dient que per exemple es podria preveure que com més es recicla, més
rebaixa hi ha de l’impost.
El Sr. Alcalde respon dient que es pot estudiar de cara a l’any que ve, però que en principi a
Gironella el que es bonifica és a la gent que porta coses a la deixalleria, però no es bonifiquen els
residus, sinó el material que es diposita a la deixalleria.
Afegeix que s’ha modificat l’Ordenança Fiscal 23, en l’apartat referent a la Mina de Petroli, que
després de parlar amb l’empresa que ho gestiona, es proposa incrementar 0,50 € per equiparar els
preus als altres recursos del voltant, perquè estem molt per sota, i s’ha previst la gratuïtat per tots
els residents de Guardiola.
El Sr. Ferran Sayes demana quan entraran en vigor els nous preus.
El Sr. Alcalde respon dient que a partir del dia 1 de gener de 2018, quan entrin en vigor les
ordenances fiscals.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que en relació a la gratuïtat de la Mina, agraeixen que
finalment s’hagi fet cas a la seva proposta i s’hagi desestimat que només fos un cap de setmana al
mes.
El Sr. Alcalde respon dient que ja es va votar en un ple, i que ara simplement estan aplicant el que
es va votar en un ple.
La Sra. Olga Saus manifesta que en el ple es va votar, però es va decidir que no era gratuïta
totalment.
El Sr. Alcalde respon dient que al ple es va decidir que seria gratuït per tots els residents tots els
dies.
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La Sra. Olga Saus exposa que ella creu que no és així, que ho estudiarà i els hi farà arribar la
votació del ple, que ella recorda que ells van presentar una proposta, i que ells hi van fer una
esmena i que com que son majoria va guanyar la seva esmena. Que troba perfecte que s’ho
hagin repensat, però que en aquell ple no es va acordar la gratuïtat per tots els dies.
La Sra. Secretària a petició del Sr. Alcalde respon dient que els regidors de Junts per Guardiola
van presentar una proposta demanant la gratuïtat pels residents de Guardiola tots els dies, i el
grup de CIU va votar a favor de la proposta però amb l’esmena que fos un dia al mes la gratuïtat,
que ja es revisarà a l’acta però creu que va anar així.
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que en tot cas és una proposta seva que han agafat i els ha
semblat bé aplicar-la a les ordenances.
La Sra. Olga Saus exposa que ho agraeixen.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 19:12 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.
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