ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE2018/11
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA AMB
URGÈNCIA
Sala d´actes

19/12/2018
Data :
Horari : de 17:00:00 a 17:16 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Lluís Borràs i Massaguer
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Silvia Juanmiquel Font

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
PDeCAT
PDeCAT
PDeCAT
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
Regidor no adscrit
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Regidora

PDeCAT

Observacions :El grup CAPGIREM SILS-CUP-PA abandona la sessió en el punt núm. 2 de
l’ordre del dia.

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
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1.- Ratificació de la urgència
Per set vots a favor de d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i cinc
abstencions del PDeCAT i CAPGIREM SILS-CUP-PA (el grup CAPGIREM SILS-CUP-PA no
exerceix el seu dret a vot), es ratifica la urgència del ple.
------------------

El grup CAPGIREM SILC-CUP-PA abandona la sessió.
2.- Aprovació definitiva modificació Ordenances Fiscals any 2019. Exp. 2018/1897
Fets :
Atès que el ple extraordinari de data 31 d’octubre de 2018 va aprovar provisionalment la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019.
Atès que durant l’exposició al públic en l’e-tauler, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 211 de data 5 de novembre de 2018, durant un
termini de 30 dies, l’acord provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per a
l’exercici 2019, s’han presentat les següents al·legacions:


M. À. V. F., Registre general d’entrada 2018/5720.



B. A. G., Registre general d’entrada 2018/6254

Atès el informe de Secretaria i Intervenció.
Fonaments de dret:
Els articles 16 al 21 i 24 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes localsaprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases delrègim
local.
L’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (concepte de taxa).
Atenent tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en
lalegislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb l’article 22.2.e)
dela Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per M. À. V. F. atès que d’acord amb el que
s’estableix al Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
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Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els que estiguin expressament previstos per la llei.
Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. B. A. G. atès que les seves consideracions són
caràcter genèric i no invoquen o al·leguen infracció alguna d’allò que esdisposa en els articles
16 i 17 de LRHL.
Segon.- Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions presentades, la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2019:


11.01 Impost sobre béns immobles.



11.05 Impost sobres construccions, instal·lacions i obres.



21.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament ieliminació
d’escombraries i altres residus urbans.



22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveismitjançant la
utilització de les instal·lacions municipals.

Tercer.- Publicar dit acord definitiu i el text íntegre de la modificació les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2019 en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en l’e-tauler i en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, aplicant-se a partir de l’1 de gener de 2019.
Quart.- Notificar aquest acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, IDS-MES-IdSELVA i del regidor no adscrit, i tres
vots en contra del PDeCAT, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,
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