AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TORTELLÀ, EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3/2016, CELEBRADA EL DIA 25 D’OCTUBRE DE
2016
A Tortellà, el dia 25 d’octubre de 2016, a les 19:00, es reuneix a la sala de
Plens d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel
Domínguez Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i
de primera convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso,
Francesc Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola i Oliver Viscido Sotelo.
Actua com a secretari interventor de la Corporació el Sr. Joel Mañas Serra.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la
sessió.

1. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI
2017.
Relació de fets
1.- El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, estableix en els seus articles 15a 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’aproparse 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.
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2.- 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.
3.- 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.
4.- 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.
5.- 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.
6.- Vista la Memòria del regidor d’hisenda, els informes de la Secretaria i la
Intervenció, s’acorda, per unanimitat dels presents, 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:
TAXES
1. Ordenança fiscal número 16: Reguladora de la taxa per serveis
administratius
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•

Documents relatius a activitats classificades:
Verificació i control obertura en règim de comunicació:
Baix Risc .................................................................. 513,12€
Annex III ................................................................... 513,12€
Recreativa ................................................................ 513,12€
Tramitació obertura en règim de llicència municipal:
Annex II .................................................................... 773,29€
Recreativa ................................................................ 773,29€
Verificació i control canvi de nom en règim de comunicació:
Verificació i control canvi nom en règim comunicació .............. 202,36€
Verificació documental i conformitats:
Comunicacions Innòcues ........................................... 79,50€
Certificats d’activitats ................................................. 79,50€
Informes tècnics en matèria de:
Canvis no substancials ambientals .......................................... 144,54€
Assistència tècnica ambiental ................................................... 144,54€
Consulta prèvia inici activitat ..................................................... 144,54€
Competències municipals Annex I ............................................ 144,54€
Control inicial/periòdic innòcua/baix risc ................................... 145,42€
Control inicial/periòdic annex III ................................................ 232,67€
Control inicial/periòdic annex II ................................................. 814,36€
Control inicial/periòdic sense visita d’inspecció......................... 174,51€
Sonometries diürna ................................................................... 219,48€
Sonometries nocturna ............................................................... 351,17€
Mesures de seguretat en cas d’incendi (inclou visita en el cas que sigui
necessària) ............................................................................... 314,78€

•

Per a la connexió a l’enllumenat
desenvolupament d’una fira: 5€

per

cada

parada

durant

el

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 sota els criteris següents:
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1) Es publicarà íntegrament els articles que són objecte de modificació en
relació a cadascuna de les ordenances fiscals a què fan referència d’acord amb
la relació de l’acord anterior.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’Ajuntament, en aquells casos en que siguin modificats en relació
als vigents.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complert 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 restaran
definitivament aprovats.
Pren la paraula en Francesc Ten i manifesta que és positiu que no s’augmentin
els impostos malgrat troba a faltar que hi ha ordenances que no apareixen, com
per exemple, el tema dels guals. Creu que s’haurien d’introduir ordenances
noves amb bonificacions associades amb aquestes. En aquest sentit, proposa
que al llarg del 2017 es pugui treballar per tenir-les el 2018.
L’alcalde manifesta la seva voluntat de parlar aquest tema amb tots els regidors
i fer-ho conjuntament. Comenta que el calendari fiscal per l’exercici 2017 serà
el mateix que l’any anterior.
L’Olivier Viscido explica que hi ha ajuntaments del Ripollès que estan instaurant
taxes pels habitatges buits i que potser seria bo pel municipi de Tortellà tenint
en compte a més que és relativament senzill implantar-ho.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 4 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà - CP) i 3 abstencions (CUP i CIU).

4

AJUNTAMENT DE TORTELLÀ

2. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LES INSPECCIONS ADMINISTRATIVES EN
MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA ALS ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC.
Mitjançant provisió de data 29 de setembre de 2016, l’Alcalde de la Corporació
va incoar l’expedient per dur a terme l’aprovació de l’ordenança reguladora de
la taxa per la tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut
pública als establiments oberts al públic.
D’acord amb la provisió de l’Alcalde el secretari de la Corporació, amb data 3
d’octubre de 2016, ha emès informe en relació al procediment a seguir per
l’establiment del servei públic.
La legislació aplicable és:
-

Llei 7/1985, 2 d’abril, de bases del règim local.
Decret legislatiu 2/2003 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Decret 179/1995 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Es proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
tramitació de les inspeccions administratives en matèria de salut pública als
establiments oberts al públic.
Segon.- Sotmetre el reglament a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anuncis a publicar en el BOP, al portal web de l’Ajuntament i tauler
d’anuncis municipal, als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions.
Tercer.- De no presentar-se reclamacions o al·legacions durant el termini
d’exposició pública, l’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de
prendre altre acord, i es publicarà el text íntegre del Reglament en el Butlletí
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Oficial de la Província. En altre cas, hauran de resoldre’s les reclamacions
presentades i aprovar-se definitivament pel Ple de l’Ajuntament.
L’Olivier Viscido pregunta si existeix la possibilitat de bonificacions.
L’alcalde manifesta que són uns preus proposats pel Consell Comarcal de la
Garrotxa i que l’Ajuntament cobrarà just per cobrir les despeses derivades de
les inspeccions.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 6 vots a favor (4 vots
d’Independents per Tortellà i 2 CIU) i 1 abstenció (CUP).
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la
19:25h., i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta i la certifico amb la meva signatura.

L’alcalde president

En dono fe,
El Secretari Interventor

Rafel Domínguez i Blázquez

Joel Mañas i Serra
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