ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE DATA
18 DE NOVEMBRE DE 2016

REGIDORS ASSISTENTS
OSCAR IZQUIERDO FABÀ (CIU)
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA (CIU)
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX (ERC)
SUSANNA GARCIA BRAMLEY (ERC)
ALBERT GIRONÈS MORADELL (JxV)
ALCALDE-PRESIDENT
RUFINO GUIRADO IRUELA(CIU)
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM
Excusa absència
GEMMA JULIÀ TEJEDOR (CIU)

A la Casa Consistorial de Vall-llobrega, essent les 17:00 hores del dia 18 de novembre
de 2016, sota la presidència del senyor alcalde i amb l’assistència de la secretària, es
reuneixen, prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’expressen, a fi i
efecte de celebrar la sessió extraordinària del Ple de l’ajuntament per tal de resoldre els
següents punts de l’ordre del dia a tractar:
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINARIA 7 D’OCTUBRE
El Sr. A. Gironès indica que en relació al tema del canvi d’horari del ple cal afegir que
ell va dir que preferia que fos més tard per tal d’incentivar una major participació
ciutadana, però que sempre serà millor les 17h que no les 14h.
S’accepta l’esmena i queda aprovada per unanimitat l’esborrany de l’acta, passant així a
convertir-se en l’acta de la sessió.
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL D’IBI
Per part de l’Alcaldia es planteja una congelació dels impostos, a excepció del Impost
sobre Bens Immobles (IBI), d’urbana, que passarà del 0,67% actual al 0,65% , i així es
formula la següent
PROPOSTA
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.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les

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.
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.
Vist l’informe de la Secretaria- Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Impost sobre béns immobles (IBI)
Introduir la següent modificació pel que fa al tipus de gravamen aplicable als bens
de naturalesa urbana.
“a) Pels bens de naturalesa urbana el 0,65%”
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2017, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals 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.
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Pren la paraula V. Cebrià per indicar que li sembla bé la baixa de dues centèsimes, tot i
que podria ser més. Per part de S. Garcia s'indica que efectivament es podria baixar més
i passa a exposar que el valor cadastral de les finques és molt alt i que hi ha marge per
baixar el coeficient. Comenta que aquesta informació la van copsar en una reunió al
consell comarcal. I que el nostre municipi igual que altres de la comarca tenen uns
valors alts perquè es va revisar els anys de la bombolla immobiliària.
L’Alcalde explica que es redueix el tipus de la mateixa manera que també es va fer l'any
passat, en dues centèsimes, però que baixar-ho més seria molt complicat perquè
pràcticament totes les finances de l'Ajuntament en depenen d'aquest ingrés i es
desequilibraria tot el pressupost.
A. Gironès diu que votarà en contra perquè creu que es podria baixar més si comparem
amb altres municipis. I que es podria baixar fins al 0,40%. També indica que es podrien
revisar els valors i actualitzar-los a un valor més real de mercat.
S. Garcia insisteix que baixant dus centèsimes els rebuts queden quasi igual i que si el
valor cadastral és alt, com ella considera, cal baixar més el coeficient. I que no és just
aquest impost.
L’Alcalde convida a que comprovin què es paga en altres municipis de la zona i que
estem en la mateixa línia i que el pagament dels serveis municipals son els mateixos.
Indica O. Izquierdo que seria molt menys just pujar les escombraries o altres serveis que
afecten a tothom.
Sotmès a votació, el resultat és de tres vots a favor de CIU, 2 vots a favor d’ERC i un
vot en contra de JxV.
En explicació de vot, el grup d’ERC diu que tot i que voten a favor perquè es tracta
d’una disminució consideren que hauria de baixar més l'IBI. I JxV, en explicació de vot
també diu que vota en contra perquè la baixada es insuficient.
3. SUBHASTA ANTIGA CARPA
Per part de l’Alcaldia es formula la següent
PROPOSTA:
Atès l’informe emès per l’enginyer assessor municipal en relació als materials
procedents del desmuntatge de la carpa que s’ha utilitzat com a espai municipal.
Atès el valor del bé a alienar, fixat en 24.000 euros, segons informa la Intervenció, per
adoptar l’acord de venda resulta competent l'Alcalde i, per delegació d'aquest la Junta
de Govern Local, a l’empara d’allò que preceptua l’article 21.1 p) de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel fet que el seu valor no supera ni el
10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni el límit de 3 milions d'euros que fixa
l'article esmentat i tractar-se d'alienació d'un bé moble no declarat de valor històric o
artístic.
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Per tot això, es proposa l'adopció del següent ACORD
Primer.- EXPOSAR al públic les bases o plec de clàusules economicoadministratives
particulars que ha de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, del següent bé
patrimonial moble no utilitzable propietat d’aquest Ajuntament: materials procedents
del desmuntatge d’una carpa.
Segon. CONVOCAR subhasta pública per alienar el bé moble esmentat, en el ben entès
que si no es presenten al·legacions al plec durant un termini de quinze dies, aquest
s’entendrà aprovat de manera definitiva sense necessitat de prendre nou acord.

Queda aprovat amb els vots a favor de CIU i l’abstenció de ERC i JxV.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les 17,33h hores, i com
a secretària redacto aquesta acta i dono fe dels acords adoptats.

L’Alcalde

Rufino Guirado Iruela

La Secretària

Pilar Blasco Prim
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