Acta núm.- 10/2015, de 27 d'octubre
Sessió extraordinària del Ple de la Corporació
ASSISTENTS
President
Sergi Vallès Domingo (CiU)
Vocals
Jaume Brichs Morgades(CiU)
Sira Carbó Cabeza (CiU)
Jordi Torné Solé (CiU)
Manel Arévalo Pérez (CiU)
Joan Navarro Puertas (CiU)
Pere Civill Miret (ERC-AM)
Josep Tutusaus Raventós (ERC-AM)
Esther Tutusaus Pérez (PSC-CP)
Josep Junqué Rafecas (PSC-CP)
Maria Teresa Rodríguez González (AETFF!)
Secretària
Anna Clària Vila

A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila del municipi de Torrelles de Foix,
quan són les vint-i-una hores del dia vint-i-set d'octubre de dos mil quinze, es
reuneixen els senyors a dalt esmentats, per realitzar la sessió extraordinària del
Ple de la Corporació municipal, la qual ha estat convocada reglamentàriament
amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2016.
2.- Moció de suport al President Mas, l'exvicepresidenta Ortega i la consellera
Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organitzaciò del 9N.
3.- Prórroga contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels Mestres».
Atès que es reuneix el quòrum necessari per a la realització de la sessió, segons
l'article 90 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
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Ens Locals, el President obre la sessió donant la benvinguda, agraint
l’assistència dels regidors i veïns presents a la sala.
PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2016. La Secretària llegeix la
següent proposta d'acord:
«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.
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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
i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que
haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 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’Impost sobre Béns Immobles
Reguladora de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques
Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de
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- Ordenança Fiscal núm. 5
- Ordenança Fiscal núm. 7

- Ordenança Fiscal núm. 8
- Ordenança Fiscal núm. 9
- Ordenança Fiscal núm. 10

- Ordenança Fiscal núm. 11
- Ordenança Fiscal núm. 12

- Ordenança Fiscal núm. 13

- Ordenança Fiscal núm. 15

- Ordenança Fiscal núm. 16

Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
Reguladora de l'Impost sobre Construccions,
Instal.lacions i Obres
Reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis d'intervenció administrativa en l'activitat
dels ciutadans i les empreses a través del
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable, així com pels controls
posteriors a l'inici de l'activitat, els controls
periòdics i les revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa per prestació de serveis de
cementiris
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de gestió de residus municipals
Reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial de la via pública amb
entrades de vehicles a través de les voreres o de
qualsevol altre espai de domini públic local i les
reserves de la via púbica per a aparcament,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena
Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d'escola bressol
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa
Reguladora de la taxa per la prestació dels
serveis d'ensenyaments especials en establiments
municipals
Reguladora de la taxa per l'obertura de
sondatges o rases en terrenys d'ús públic i
qaualsevo remoguda en la via pública del paviment
o de les voreres
Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys
d'ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal.lacions anàlogues
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- Ordenança Fiscal núm. 17 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. 18 Reguladora de la 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. 19 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis
en la piscina municipal
- Ordenança Fiscal núm. 20 Reguladora de la taxa per llicències o la
comprovació d'activitats comunicades en matèria
d'urbanisme
- Ordenança Fiscal núm. 22 Reguladora de contribucions especials
- Ordenança Fiscal núm. 23 Reguladora de la taxa per expedició de documents
administratius
- Ordenança Fiscal núm. 24 Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl,
el sòl i la volada de la via pública
- Ordenança Fiscal núm. 25 Reguladora de la taxa per la instal.lació de
portades, aparadors i vitrines i per la instal.lació
d'anuncis que ocupen el domini públic local
- Ordenança Fiscal núm. 26 Reguladora
de
la
taxa
per
concessió
d'autoritzacions, la comprovació de les activitats
comunicades i el control de la publicitat dinàmica
- Ordenança Fiscal núm. 28 Reguladora de la taxa per l'aprofitament especial
amb motiu de la celebració civil de casaments a
l'Ajuntament
- Ordenança Fiscal núm. 30 Reguladora del preu públic per la utilització de
béns de titularitat municipal
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els
anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances
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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».
Votació.Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic,
municipals que haurà de regir per a l'exercici 2016 -S'aprova per unanimitat.
Ordenança Fiscal núm. 1- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència , tres vots en
contra (ERC i AETFF) i 2 abstencions de PSC.
Ordenança Fiscal núm. 2- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència,1 vot en contra (AWTFF) i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm. 3- S'aprova amb 6 vots a favor de Converngència i 5 vots en
contra (AETFF, ERC,PSC) .
Ordenança Fiscal núm. 4- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 vot en contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm. 5- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 vot en contra (AETFF) i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm. 7- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 vot en contra (AETFF) i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm. 8- S'aprova amb 8 vots a favor ( ERC i Convergència) i 3 vots
en contra (AETFF i PSC).
Ordenança Fiscal núm. 9- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència i 5 vots en
contra (AETFF, PSC i ERC)
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Ordenança Fiscal núm.10- S'aprova amb 8 vots a favor de (CIU i PSC), 1 en contra
(AETFF), i 2 abstencions (ERC).
Ordenança Fiscal núm.11- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 3 en contra
(AETFF i ERC) i 2 abstencions (PSC).
Ordenança Fiscal núm.12- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència i 5 vots
en contra (AETFF, PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.13- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.15- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.16- S'aprova amb 8 vots a favor (CIU i ERC), 1 en contra
(AETFF) i 2 abstencions (PSC).
Ordenança Fiscal núm.17- No s'aprova
Ordenança Fiscal núm.18- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.19- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.20- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.22- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.23- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.24- No s'aprova
Ordenança Fiscal núm.25- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
Ordenança Fiscal núm.26- S'aprova amb 6 vots a favor de Convergència, 1 en
contra (AETFF), i 4 abstencions (PSC i ERC).
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Ordenança Fiscal núm.28- S'aprova amb 10 vots a favor (CIU,PSC,ERC) i 1 vot
en contra (AETFF).
Ordenança Fiscal núm.30- S'aprova amb 10 vots a favor (CIU,PSC,ERC) i 1 vot
en contra (AETFF).
SEGON.MOCIÓ
DE
SUPORT
AL
PRESIDENT
MAS,
L'EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB
MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L'ORGANITZACIÒ DEL 9N. La
Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
«El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i
les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el
futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i
voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una
procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de
l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellarse contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i
consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del
9N i han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas
del president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics
i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
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Per tot això, és proposa al Ple de la Corporació Municipal l'adopció dels
següents acords:
Primer.-

Expressar

el

nostre

suport

al

president

Artur

Mas,

l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per
haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús
partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra
representants electes per impulsar processos democràtics.
Tercer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Torrelles de Foix amb
el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Quart.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president
del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del
Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals».
Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.

TERCER.- PRÓRROGA CONTRACTE DE CESSIÓ DEL BÉ PATRIMONIAL
«CASA DELS MESTRES». La Secretària llegeix la següent proposta d'acord:
«Atès que el Ple de l'Ajuntament a la seva sessió extraordinària de data 26
de març de 2013, va aprovar el plec de condicions que ha de regir
l'adjudicació del contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels
Mestres» i va convocar el concurs públic per a la selecció de l'oferta més
avantatjosa pels interessos municipals.
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Atès que el Ple de l'Ajuntament a la seva sessió extraordinària de data 9 de
juliol de 2013, va acordar adjudicar l'esmentat contracte de cessió amb les
condicions del plec i els preceptes del Reglament de Patrimonis dels Ens
Locals, a favor de Jose Antonio Cruz Garcia, per ser l'aspirant que va
obtenir major puntuació, aplicant el barem aprovat pel Ple amb el plec de
condicions.
Atès que el dia 5 d'agost de 2013, es va signar el contracte de cessió del bé
patrimonial «Casa dels Mestres» entre l'Ajuntament de Torrelles de Foix i
el Sr. Jose Antonio Cruz Garcia, i vist que a la clàusula segona, literalment
diu: La durada del contracte de cessió és de dos anys, que s'iniciarà en la
data de signatura del contracte. El cotracte es podrà prorrogar, per
períodes de sis mesos, previ informe dels serveis socials i del consell
escolar de l'Escola Guerau de Peguera.
Vist l'informe emès pels Serveis Socials de l'Ajuntament de Torrelles de
Foix, de data 7 d'octubre de 2015, en el qual es considera que la família
segueix complint els requisits econòmics i familiars per tal de prorrogar el
contracte de cessió del bé patrimonial «Casa dels Mestres».
Vist l'informe emès pel President del Consell Escolar de l'Escola Guerau de
Peguera, de data 6 d'octubre de 2015, en el qual es valora positivament la
tasca realitzada en quant a manteniment i custòdia de les instal.lacions,
conserge a les entrades i sortides de l'alumnat, cura de l'alarma i les
reparacions ordinàries.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la prórroga del contracte de cessió del bé patrimonial
consistent en un habitatge situat a l'interior del recinte de les instal.lacions
del Col.legi Públic «Guerau de Peguera», a favor de José Antonio Cruz
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García, durant un període de sis mesos, des del dia 6 d'agost de 2015 fins al
dia 6 de febrer de 2016.
Segon.- Traslladar el present acord a José Antonio Cruz García, als
Serveis Socials de l'Ajuntament i a l'Escola Guerau de Peguera».

Votació.- S'aprova la proposta, per unanimitat de tots els regidors assistents a la
sessió.

I no havent més assumptes a tractar, quan són les vint-i-tres hores i cinc minuts
del dia a dalt assenyalat, el President aixeca la sessió de la que jo, la Secretària,
redacto la present acta per a constància. Certifico.

L’Alcalde-Accidental
Sergi Vallès Domingo

La Secretària - Interventora
Anna Clària Vila

DILIGÈNCIA: La poso jo, per fer constar, que l’acta de la sessió núm. 10 de data
27 d'octubre de 2015 del Ple de l’Ajuntament de Torrelles de Foix, consta de 11
pàgines mecanografiades a l’anvers.

La Secretària – Interventora
Anna Clària Vila
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