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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL PLE MUNICIPAL DEL 27  
D’OCTUBRE DE 2016  

 
Identificació de la sessió 

Núm. 8/2016 
Caràcter: Extraordinari 

Data: vint-i-set d’octubre de l’any dos mil setze 
Horari: de les deu a dos quarts d’onze del vespre 

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial 
 

Hi assisteixen: 
 

Alcalde 
Josep Mª Freixanet i Mayans 

 
Regidors/es 

Ramon Ambrós i Solanelles 
Pere Martí i Grau 

Ricart Mesquies i Call 
Núria Reñé i Castany 
Cèlia Soldevila i Vall 
Gil Salvans i Muns 

 
Excusen l’absència 

 Antoni Salvans i Correas 
Robert Jové i Raubert 

 
Els Srs. Antoni Salvans i Correas i Robert Jové i Raubert no assisteixen car van 
presentar llur renúncia com a regidors municipals de la qual va prendre raó el Ple 
municipal en la seva sessió del dia 20 de setembre de 2016. Aquesta nota es farà 
constar a les actes dels òrgans col·legiats del quals  formaven part fins que es 
formalitzi la seva substitució. 

 
Secretari 

Alfons Giol i Amich 
 

Es fa constar que també assisteixen a aquest acte en la seva qualitat d’electes entrants 
el Sr. Alexandre Jutglà i Solé i la Sra. Meritxell Trigo i Gabasa. 

 
Essent la data i hora a dalt indicades, reunits en primera convocatòria els regidors i 
regidores esmentats, convocats expressament per aquest acte, per tal de celebrar la 
sessió ordinària del Ple municipal sota la presidència de l'alcalde. Atès que hi ha el 
quòrum suficient, el Sr. Alcalde declara oberta la sessió, que es desenvolupa segons el 
següent: 
 
ORDRE DEL DIA: 
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I.- PART RESOLUTÒRIA 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I.- PART RESOLUTÒRIA 
 
1.- Presa de possessió del càrrec de regidors per la formació d’Olost i Santa Creu- 
Acord Municipal (OISC-AM) del Sr. Alexandre Jutglà i Nogué i la Sra. Meritxell Trigo i 
Gabasa 
2.- Acords de modificació del cartipàs municipal. 
3.- Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 
pel 2017 (aprovació provisional) 
 
 
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORS PER LA FORMACIÓ 
D’OLOST I SANTACREU- ACORD MUNICIPAL (OISC-AM) DEL SR. ALEXANDRE 
JUTGLÀ I NOGUÉ I LA SRA. MERITXELL TRIGO I GABASA 
 
El desenvolupament d’aquest punt té en compte els següents: 
 
Antecedents 
 
1. El passats 8 i 17 d’agost de 2016, respectivament, els regidor de l’Ajuntament per la 
formació política Olost i Santa Creu-Acord Municipal (OISC-AM), Srs. ANTONI SALVANS 
I CORREAS i ROBERT JOVÉ I RAUBERT, van presentar en el Registre General la seva 
renúncia a l’esmentat càrrec, renúncia de la qual va prendre raó el Ple municipal en la 
sessió del dia 20 de  setembre de 2016. 
 
2. De la documentació que consta a l’expedient instruït arran de les eleccions locals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015, es desprèn que les persones que han de 
prendre el relleu al senyors Salvans i Jové com a regidors per la candidatura Olost i 
Santa Creu-Acord Municipal (OISC-AM) són els senyors ALEXANDRE JUTGLÀ I NOGUÉ i 
MERITXELL TRIGO I GABASA , d’acord amb l’ordre establert en la llista electoral 
presentada per la formació esmentada i un cop consta la renúncia prèvia del Sr. Josep 
Garolera i Molas. 
 
3. Una vegada efectuada la comunicació d’aquests antecedents a la Junta Electoral 
Central, aquest òrgan ha fet arribar a l’Ajuntament les credencials de regidors a favor 
dels regidors Alexandre Jutglà i Nogué i Meritxell Trigo i Gabasa que els acredita com a 
regidors electes per la candidatura presentada per Olost i santa Creu-Acord Municipal 
(OISC-AM). Aquesta credencial ha estat presentada a la Secretaria municipal per tal 
que el Senyor Alexandre i Senyora Trigo puguin prendre possessió del càrrec en 
substitució dels senyors Salvans i Jové, havent formulat prèviament declaració 
d’interessos, béns i activitats. 
 
4. La present proposta, s’adopta havent oït prèviament el portaveu del Grup municipal 
de Olost i Santa Creu- Acord Municipal, senyor  Pere Martí i Grau. 
 



 
                         
 
                              Ajuntament d’Olost                                               Pl. Major, 1 
                                                                                                                                                       08516 OLOST 
                                                                                                                                                       C/e: olost@diba.cat 

 

 3

El senyor Alexandre Jutglà i la senyora Nogué i Meritxell Trigo i Gabasa compareixen a 
la sessió plenària, a l’objecte que, acomplint la legislació en vigor, puguin prendre 
possessió del càrrec; presents doncs en aquest acte els nous regidors municipals, el 
president els convida a prendre possessió i a tal efecte els formula el jurament o 
promesa corresponent, a través de la pregunta literal que segueix: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olost d’acord amb la legislació vigent, acatar la 
Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i respectar i observar l’Estatut 
d’autonomia, com a norma institucional bàsica de Catalunya?” 
 
A la qual cosa el senyor Alexandre Jutglà i Nogué respon: “Ho prometo per imperatiu 
legal”. 
 
A la qual cosa la senyora Meritxell Trigo i Gabasa respon: “Ho prometo per imperatiu 
legal”. 
 
Fonaments de dret: 
 
1. L'article 9.4 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que 
qui vulgui deixar la seva condició de regidor, haurà de presentar la seva renúncia per 
escrit davant del Ple de la Corporació.  
 
2. L'article 182.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general 
estableix que quan es produeixi la renúncia d'algun regidor, aquest serà substituït per 
la següent persona que figura a la llista electoral de la seva mateixa formació política. 
 
3.- La Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre 
substitució de càrrecs representatius locals, indica el procediment a seguir en cas de 
renúncia d'un regidor. 
 
En atenció als antecedents exposats i d’acord amb els fonaments de dret citats, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentat de la presa de possessió efectiva dels regidors 
electes d’aquest Ajuntament, senyor Alexandre Jutglà i Nogué i senyora Meritxell Trigo 
i Gabasa representants del grup municipal Olost i Santa Creu- Acord Municipal (OISC-
AM), els quals passaran a desenvolupar les funcions que els són pròpies des d’aquesta 
mateixa data. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al senyor Alexandre Jutglà i Nogué i a la senyora 
Meritxell Trigo i Gabasa i al portaveu del grup municipal Olost i Santa Creu- Acord 
Municipal (OISC-AM), Sr. Pere Martí i Grau. 
 
Tercer.- Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central.  
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En el debat d’aquest punt el Sr. Alcalde fa constar el seu agraïment als nous regidors al 
mateix temps que els desitja tota mena d’èxits en la seva acció. El Sr. Secretari 
comenta el procediment que s’ha seguit fins ara per substituir els regidors que van 
renunciar. Els Sr. Jutglà i la Sra. Trigo mostren la seva satisfacció per la incorporació a 
l’ajuntament d’Olost i des d’aquest moment es consideren a tots els efectes membres 
de ple dret de la Corporació municipal.   
 
El ple adopta els acords anteriors per unanimitat. 
 
 

2.- ACORDS DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 
 
S’aproven les següents modificacions respecte del Cartipàs aprovat en sessió plenària 
del 30 de juny de 2015. 
 
En relació a la CREACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS: 
 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de la constitució del grup polític que es relacionarà 
quina formació, constitució i funcionament s’ajustarà al que estableixen l’article 46 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 50 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 23 a 29 del ROF: 
 
- Denominació: GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PER OLOST I SANTA CREU – ACORD 
MUNICIPAL (OISC-AM) 

Integrants: 

Josep Mª Freixanet i Mayans – (OiSC-AM) 
Ramon Ambrós i Solanelles- (OISC-AM) 
Alexandre Jutglà i Nogué – (OISC-AM) 
Meritxell Trigo i Gabasa – (OISC-AM) 
Pere Martí i Grau- (OISC-AM) 
Ricart Mesquies i Call (OISC-AM) 
Núria Reñé i Castany (OISC-AM) 
Cèlia Soldevila i Vall (OISC-AM) 
Gil Salvans i Muns (OISC-AM) 
 

Portaveu: Sr. Pere Martí i Grau 

Suplent: Gil Salvans i Muns 

 

Respecte a la CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES: 

 
SEGON.- Constituir únicament la Comissió Especial de Comptes, d’existència 
preceptiva,  que tindrà les atribucions que li confereixen els articles 116 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 58 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 127 del Reial decret 
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, a la qual s’hi adscriuran els següents 
regidors i regidores: 
 
Titulars: 
 
Pel Grup Municipal PER OLOST I SANTA CREU: ACORD MUNICIPAL (OiSC): 
 
Titulars: 
 
-Sr. Ramon Ambrós Solanellas 
-Sra. Núria Reñé Castany 
-Sr. Ricart Mesquies Call 
 
Suplents:  Sra. Meritxell Trigo i Gabasa 
                Sra. Cèlia Soldevila Vall 
 
Respecte a l’ESTABLIMENT DE LES ÀREES D’ACTUACIÓ I ADSCRIPCIÓ DELS 
REGIDORS/ES 
 
TERCER.- Establir les 4 Àrees ordinàries d’actuació municipal les quals estaran 
integrades per un regidor delegat d’Àrea i un o varis regidors adjunts per als diversos 
àmbits competencials que comprenen, en la forma que s’indica: 
 
ÀREA 1: PROMOCIÓ LOCAL  

Regidors responsables:  Sra. Núria Reñé Castany i Sra. Cèlia Soldevila Vall 

Àmbits o matèries incloses: 

- Empresa, innovació i ocupació. 
- Comerç i turisme. 
- Fibra òptica 
- Actuacions de promoció, atracció i consolidació 
 d’empreses. 
- Promoció del sòl, la indústria i el turisme. 
- Cases turisme rural 
- Hisenda 
-                                          Educació 
-                                           
  ÀREA 2: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
  Regidors responsables:  Sr Alexandre Jutglà i Nogué i Sr.  Gil Salvans Muns 

  Àmbits o matèries incloses: 
 
- Urbanisme. 
- Medi ambient i municipi sostenible. 
- Seguiment del PAES. 
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- Eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat. 
- Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les 
 bones pràctiques. 
- Control de la qualitat ambiental. 
- Espai públic: manteniment, conservació i neteja de 
 l’espai públic. 
- Brigada municipal d’obres. 
- Protecció civil. 
- Subministrament d’aigua. 
- Camins rurals i pagesia. 
 
ÀREA 3:  DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 
 
Regidors responsables:  Sra. Meritxell Trigo Gabasa i  Sr.  Pere Martí Grau 
 
Àmbits o matèries incloses: 
 
- Salut. 
- Esports 
- Serveis socials 
- Dinamització gent gran 
- Consum 
- Igualtat 
- Atenció emergències socials. 
- Solidaritat i cooperació. 
 
    ÀREA 4: DE CULTURA  
 
Regidors responsables:  Sr Ramon Ambrós i Solanellas i Ricart Mesquies i 
Call 
 
Àmbits o matèries incloses: 
 
- Cultura. 
- Patrimoni 
- Joventut 
- Comunitat i promoció associativa. 
- Promoció activitats 
- Programació cicle festiu i projectes de promoció cultural. 
- Promoció associativa. 

-                                  Tresoreria 
-                                  Brigada municipal d’obres. 
 

QUART.- Establir igualment una 5a. ÀREA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL amb 
caràcter especial i que és la de: COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ que serà un 
àmbit transversal a totes les àrees sota  la responsabilitat i la impulsió dels Srs. Pere 
Martí i Núria Reñé i Sr. Gil Salvans. 
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CINQUÈ.- Establir igualment una 6a. ÀREA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL amb 
caràcter especial i que és la de: FIRES I FESTES que serà un àmbit transversal a 
totes les àrees sota  la responsabilitat i la impulsió de Ricart Mesquies Call, Cèlia 
Soldevila Vall, Ramon Ambrós Solanellas, Pere Martí Grau, Meritxell Trigo Gabasa i 
Núria Reñé Castany. 

Respecte al  NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART 
L’AJUNTAMENT 
 
SISÈ.- Atès que aquest Ajuntament forma part dels següents òrgans: 
 
- Consell Escolar del CEIP “Terra Nostra” d’Olost. 
- Consell Escolar de la Llar d’Infants L’Estel. 
- Consorci per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès  
- Agrupació de Defensa Forestal “Lluçanès” 
- Consorci Localret 
- Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona 
- Pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat 
- CONGIAC 
- Associació per al Desenvolupament Rural a la Catalunya Central 
- Representants a la Comissió de Delimitació Territorial 
- Associació de Municipis per la independència 
- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
  
SETÈ.- Designar com a representants d’aquest Ajuntament als òrgans expressats, els 
membres de la Corporació  que s’indiquen a continuació: 
 
Òrgan          representants càrrec          
 
-Consell Escolar del CEIP “Terra Nostra”        Josep  Maria Freixanet                        Alcalde  
   
-Consell Escolar Llar d’Infants Estel Cèlia Soldevila Vall Regidora 
 
-Consorci per a la Promoció dels Josep M. Freixanet Mayans  Alcalde 
municipis del Lluçanès Ramon Ambrós Solanellas  Regidor 
     
-Agrupació de Defensa Forestal Ricart Mesquies  Regidor 
“Lluçanès”     
 
-Consorci Localret Núria Reñé Castany  Regidora  
   
-Consorci del Govern Territorial   Pere Martí Grau Regidor 
de la Salut d’Osona              
 
-Pacte d’alcaldes per a la sostenibilitat           Josep Maria Freixanet i Mayans Alcalde                                    
 Gil Salvans Muns Regidor 
 
- CONGIAC Josep M. Freixanet Mayans Alcalde 
 
- Associació per al Desenvolupament  Josep M. Freixanet Mayans Alcalde 
Rural a la Catalunya Central 
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- Comissió de Delimitació Territorial             Josep Mª Freixanet i Mayans                  Alcalde 
                                                               Ricard Mesquies                                    Regidor 
                                                                   Gil Salvans                                              Regidor  
Associació de municipis  
per la independència                                     Josep M” Freixanet i Mayans                     Alcalde 
 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
 la Sostenibilitat                                           Gil Salvans Muns                           Regidor  
 
 
 

VUITÈ.-  Publicar els acords anteriors al Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler 
d’Anuncis de la Casa de la Vila,  d’acord amb el que disposa l’art. 44 del ROF. 
 
NOVÈ.- Informar al Ple municipal que, a partir de la presa de possessió dels nous 
regidors municipals, l’Alcaldia té la intenció de dictar una Resolució per la qual es 
nomenaran membres de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olost als regidors i 
regidores següents: 
 
Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot) 
 
 1.- RAMON AMBRÓS I SOLANELLAS 
 2.- RICART MESQUIES I CALL 
 3.- PERE MARTÍ I GRAU  
 
Membres assistents a la Junta de Govern amb veu però sense vot: 
 
       4.- ALEXANDRE JUTGLÀ I NOGUÉ  
       5.- MERITXELL TRIGO I GABASA  
       6.- NÚRIA REÑÉ I CASTANY  
          7.- CELIA SOLDEVILA I VALL  
 8.- GIL SALVANS I MUNS 
 
Els membres de ple dret de la Junta de Govern també seran nomenats Tinents d’Alcalde. 
 
El ple ho aprova per unanimitat els acords objecte de decisió i es dóna per assabentat dels 
de presa de coneixement.  
 

3.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS  PEL 2017(APROVACIÓ PROVISIONAL) 
 
La proposta que es sotmet al Ple municipal diu així: 
 
1. Antecedents i fonaments de dret: 
 
1.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL),  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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2.- És praxi habitual a l’administració local que en el darrer trimestre de cada exercici 
es procuri l’adequació de les ordenances fiscals per tal d’ajustar les previsions de 
recaptació a les circumstàncies  de la conjuntura econòmica d’influència en el cost dels 
serveis, així com per recollir les modificacions d’ordre legal que s’hagin publicat en el 
transcurs de l’última aprovació. 
 
Cal dir que 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. 
 
3.- Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
4.- 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 (LGT), 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. 
 
5.- 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 (LBRL). 
 
6. Els articles 47 de la LBRL i 114.3.j) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), disposen que 
els acords pels quals es realitzi l'aprovació provisional de les ordenances, els haurà 
d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, com a mínim, de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. En el mateix sentit es pronuncia 
l’article 22. 2. d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local 
(LBRL). 
 
7.- Els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per R.D.L. 
2/2004 de 5 de març, regulen la imposició dels tributs locals i, a partir de l’art. 25 del 
mateix text legal es van preveient totes les disposicions d’ordenació dels mateixos. 
 
8.- El termini d’informació pública d’aquests acords serà, com a mínim, de 30 dies amb 
anunci al BOP i  l'exposició al tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb l’art. 
17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL). 
 
9. Enguany es té en compte especialment el model tipus de les Ordenances Fiscals dels 
impostos, taxes i contribucions especials municipals elaborat per la Diputació de 
Barcelona que es proposen per a l’exercici 2017  i següents per a tots els municipis del 
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territori de la província de Barcelona que vulguin adherir-s’hi en els quals es contempla la 
modificació del redactat dels articles de les respectives Ordenances per adequar-les a les 
modificacions legislatives que han estat aprovades des de la data de la seva redacció 
original. Aquests textos han estat proposats per la Diputació de Barcelona i explicats en 
sessió formativa on han assistit els serveis administratius de l’ajuntament el dia 3 
d’octubre d’enguany. 
 
10.- D’altra banda aquest l’ajuntament té el propòsit de modificar llurs ordenances que, 
per introducció de criteris legals nous convenen ser actualitzades. En aquest cas  
s’adoptaran els textos que proposa la Diputació de Barcelona amb les modificacions 
pertinents, així com d’introduir algunes (molt poques) modificacions en les Ordenances 
Fiscals reguladores d’Impostos i Taxes ja existents, amb motiu de les adaptacions 
necessàries com a conseqüència de la pràctica que la gestió realitzada durant aquest 
període pugui aconsellar, així com actualitzacions de la normativa aplicable. En tot cas es 
modifiquen únicament les quotes o tarifes  de l’impost de Béns immobles i de la taxa pel 
subministrament de l’aigua. En el primer cas l’actualització, a l’alça, del tipus de gravamen 
de l’IBI ve donada per la problemàtica creada arran der la publicació de l’Ordre 
HAP/1553/2016 de 9 de setembre, per la que s’estableix la relació de Municipis als que 
resultarà d’aplicació els coeficients d’actualització dels valors cadastrals que s’estableixin 
per llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 i que, en cas de no fer possible 
l’aplicació de coeficients, suposaria un notable decrement de la recaptació per aquest 
concepte la qual casa s’ha posat de manifest en la recaptació efectiva per padró al 
pressupost d’ingressos d’enguany. Aquest fet, en clar incompliment de les previsions del 
Pla d’Ajust vigent, aconsella que s’apugi el tipus de gravamen a l’espera de que el mateix 
es pugui revisar fins el dia 1 de març de 2017 per ajustar-lo, a la baixa, si els coeficients 
d’actualització dels valors cadastrals dels immobles del 10% es concreten per llei de 
pressupostos de 2017. Pel que fa a la taxa pel subministrament d’aigua l’increment que 
es proposa és coherent amb l’acord d’aprovació de noves tarifes adoptat pel plenari el dia 
20 de setembre d’enguany i d’acord amb l’informe econòmic justificatiu corresponent. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa 
al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents el nou 
text de l’Ordenança Fiscal General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos 
Locals de Dret Públic Municipals. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment, per l’exercici de 2017 i següents, les 
variacions del text, sense modificar les tarifes ni les quotes, de les Ordenances 
fiscals següents: 
 
O.F. nº 2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
O.F. nº 4 Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  
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O.F. nº 6 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció 
administrativa en les activitats dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com els controls 
posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 
O.F. nº 7 Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de gestió de residus 
municipals 
O.F. nº 9 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
O.F. nº 10 Ordenança 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 
O.F. nº 15 Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servei de l’escola bressol 
O.F. nº 16 Ordenança per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
O.F. nº 19 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a 
domicili i altres serveis assistencials 
O.F. nº 20 Ordenança 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. 
 
TERCER.- Aprovar provisionalment per l’exercici de 2017 i següents, la 
modificació del text i les quotes de les ordenances següents: 
 
O.F nº 1 Ordenança Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 
O.F nº 11. Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
 
QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances 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. 
 
CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de modificació de les Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2017, així com el text refós íntegre de les noves ordenances 
aprovades, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
En torn de debat de la proposta el Sr. Alcalde comenta les principals modificacions 
operades i el Sr. Secretari comenta els canvis operats per la incorporació de nous 
criteris legals. El Sr. Alcalde també comenta les previsions de modificació en la taxa de 
residus que al final no s’han concretat i la necessitat de fer una revisió a fons del tema 
tributari local tenint en compte totes les possibilitats que avui posa a disposició la 
normativa legal. 
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El ple ho aprova per unanimitat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar atès que es tracta d’un Ple extraordinari, l’Alcalde 
aixeca la sessió quan són dos quarts d’onze del vespre del dia que consta a 
l’encapçalament. Dels temes tractats, dels acords adoptats i de les principals intervencions 
hagudes, n’aixeco acta jo el secretari que també dono fe de la sessió que s’acaba de portar 
a terme. Ho certifico amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
L'Alcalde        El Secretari 


