AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL, CELEBRADA EL
DIA 31 DICIEMBRE DE 2015

Núm.: 17/2015
Assisteixen:
Alcalde-President:
Josep Maria Nolla Cabellos
Regidors:
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Miquel Antoni Granero Zapata
F. Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Secretària:
Sara López Martín
Ha comunicat la seva absència a aquesta sessió la senyora Ma Jesús Coronado Fuentes, regidora del
Grup Municipal UNIM – PSC - CP
1.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.
Atès el contingut de l'article 98.b) 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. I atès el contingut de l’article 7.3 i 9.3 del Reglament
d’Organització Municipal
Atès que la urgència ve determinada fonamentalment per la necessitat de que les Ordenances Fiscals han
d’aprovar-se definitivament i publicar-se el seu text íntegre abans de 31 de desembre de 2015, per la seva
entrada en vigor, tal i com exposa la normativa pressupostària, el dia 1 de Gener i per la necessitat de tancar
el pressupost de manera correcte es proposa al Ple:
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple de l’Ajuntament dels
Pallaresos a data 30 de desembre de 2015 pels motius anteriorment exposats i en compliment del que
legalment està establert.
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Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch,
Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova per una unanimitat la urgència de la convocatòria
i prossegueix amb l’ordre del dia.
2. - APROVACIÓ DEFINITVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2016 AL
MUNICIPI DELS PALLARESOS
L’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent realitzada el dia 16 de novembre de 2015, va adoptar amb
caràcter provisional l’acord pel qual s’aprova la modificació de les taxes que es relacionen a continuació així
com la modificació parcial de les ordenances fiscals reguladores dels tributs, per tal d’adaptar-les a les
necessitats del manteniment dels serveis municipals.
Nº1.- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº3.- Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Nº4.- Reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
Nº6.- Taxa per l’expedició de documents administratius
Nº9.- Taxa per llicencies urbanistiques
Nº10.- Reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència, comunicació prèvia i
declaració responsable de les activitats sotmeses al règim de prevenció i control ambiental
Nº11.- Reguladora de la Taxa del Cementiri Local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local
Nº13.- Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Nº16.- Reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o de voreres
Nº17.- Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i
altres elements amb finalitat lucrativa
Nº21.- Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal.lacions esportives
i altres locals de propietat municipal
Nº22.- Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia
Nº23.- Reguladora del subministrament d’aigua
Nº25.- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
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Nº26.- Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de
carrer i ambulants i rodatge cimatogràfic
Nº30.- Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres mitjans
publicitaris
L’edicte d’aprovació inicial es va exposar al públic al BOPT número 267 de data 18 de novembre de 2015, al
tauler d’edictes de l’ajuntament i a la pàgina web municipal. Durant el termini d’exposició pública, s’han
presentat les següents al.legacions:
- escrit presentat pel sr. Jaume Domínguez Ruiz, en qualitat de portaveu del Grup Municipal UNIM – PSC – CP,
en data 22 de desembre de 2015 incloent nou al.legacions i/o suggeriments a l’aprovació provisional del projecte
d’ordenances fiscals 2016
Atès que la secretària interventora ha emès informe jurídic en data 28 de desembre de 2015
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Estimar la primera al·legació segons el previst en l’article 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
durant el període d’exposició al públic els interessats podran examinar l’expedient.
Segon.- Desestimar la segona al·legació de bonificació per situació d’aturada de llarga durada i
sense prestació ja que d’acord amb l’article 73 i 74 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aquesta bonificació no es contempla com a supòsit de bonificació en els citats
articles.
Tercer.- Desestimar la tercera al·legació ja que la potestat de reduir el tipus impositiu en l’IBI és de
l’Alcalde d’acord amb l’article 21 lletra s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
Cal dir que tal i com exposa l’article 72 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals el
tipus impositiu està per sota del màxim i per damunt del mínim.
Quart.- Desestimar la quarta al·legació ja que d’acord amb l’article 73 i 74 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals no es contemplen en els citats articles com a motiu de bonificació.
Cinquè.- Desestimar la cinquena al·legació ja que la bonificació per els béns immobles en els que
s´han instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol és una
bonificació potestativa d’acord amb l’article 74.
Respecte a la proposta de bonificació per caldera de biomassa no es contempla com a bonificació en
els articles 73 i 74 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Sisè.- Desestimar la sisena al·legació ja que és un document no exigible en les ordenances fiscals,
no té cap incidència jurídica en les mateixes, tal i com exposa l’article 15 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Setè.- Desestimar la setena ja que és competència de l’Alcalde establir el import total de les taxes
d’acord l’article 21 lletra s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
sempre i quant es respecti la normativa vigent en matèria de taxes, és a dir, els articles 20 a 27 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i més concretament l’article 24.
Vuitè.- Desestimar la vuitena ja que és competència de l’òrgan de govern establir els beneficis
fiscals en les taxes i per tant, d’acord amb l’article 21 lletra s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, és competència de l’Alcalde.
Cal dir, que els beneficis fiscals s’ajusten al principi de capacitat fiscal regulat en la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributaria.
Nové.- En el mateix sentit, que la al·legació vuitena, desestimar la novena al·legació ja que és
competència de l’Alcalde establir aportacions al rebut de l’aigua d’acord l’article 21 lletra s de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Desè.- Aprovar amb caràcter definitiu les ordenances fiscals que han de regir per a l’any 2016 i següents, i
que son les següents:
Nº1.- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº3.- Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Nº4.- Reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
Nº6.- Taxa per l’expedició de documents administratius
Nº9.- Taxa per llicencies urbanistiques
Nº10.- Reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència, comunicació prèvia i
declaració responsable de les activitats sotmeses al règim de prevenció i control ambiental
Nº11.- Reguladora de la Taxa del Cementiri Local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local
Nº13.- Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Nº16.- Reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o de voreres
Nº17.- Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, marquesines, barbacoes i
altres elements amb finalitat lucrativa
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Nº21.- Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal.lacions esportives
i altres locals de propietat municipal
Nº22.- Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia
Nº23.- Reguladora del subministrament d’aigua
Nº25.- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
Nº26.- Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local així com indústries de
carrer i ambulants i rodatge cimatogràfic
Nº30.- Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres mitjans
publicitaris
Onzè.- Publicar dit acord definitiu i el text íntegre de la modificació de les Ordenances Fiscals en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.
Dotzè.- Notificar aquest acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions durant el
termini d’exposició pública, comunicant-li que en contra dels acords d'aprovació definitiva poden els
interessats presentar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
el termini dels 2 mesos següents a la publicació d’aquest Edicte, tal com diu l'art. 19 de la Llei d'hisendes
locals.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch,
Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova per una unanimitat la urgència de la convocatòria
i prossegueix amb l’ordre del dia.
3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT MITJANÇANT
EL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 3/2015
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de desembre de 2015 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 28 de desembre de 2015 ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar.
3. La Secretaria Interventora han emès informes favorables.
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FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del
RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a què l’elaboració,
aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les
Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tant,
Es proposa al ple de l’ajuntament, l’aprovació dels següents acords:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 3/2015 , per import de 309.343,39 €, que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria afectat i per a despeses generals del pressupost vigent de la corporació
d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
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1/ Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Consignació inicial

Proposta d’increment

Consignació definitiva

011 91300

Prèstec

42.000€

309.343,39€

351.343,39€

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
CONCEPTE DESCRIPCIÓ

IMPORT

870.00

Romanent de tresoreria per a despeses
generals
132.131.04€

870.10

Romanent de tresoreria per a despeses amb
finançament afectat
177.212.35€

TOTAL:

309.343,39€

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch,
Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova per una unanimitat la urgència de la convocatòria
i prossegueix amb l’ordre del dia.
5.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS TRIBUTS 2016
Es dóna compte de la proposta del calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2016 dels padrons d’IBI
rústica i urbana, activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cementiri, cartells
i guals. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
1.- Aprovar els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària del proper exercici 2016.
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CONCEPTES

31/03/16

31/05/16

30/06/16

31/07/16

31/05/16

29/07/16

31/08/16

30/09/16

IAE

010

X

IBI URBANA

500

50%

IBI RUSTICA

501

X

IVTM

600

CEMENTIRI

840

ESCOMBRARIES

560

50%

X
X
40%
60%

CLAVEGUERAM

550

GUALS

733

CARTELLS-RÈTOLS

909

X

X
X

2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes.
3.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per tal de comunicar a BASE els
períodes de cobrament establerts pel cobrament dels padrons esmentats anteriorment.
4.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la recaptació dels rebuts pendents de
pagament, la qual es realitzarà així mateix per l’Excma. Diputació de Tarragona.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch,
Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova per una unanimitat la urgència de la convocatòria
i prossegueix amb l’ordre del dia.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les dotze i vint-i-cinc minuts,
de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta.
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