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ACTA NÚM. PLE2016/9 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE 
NOVEMBRE DE 2016 

 
 A la casa de la Vila de Camprodon, essent les 
20:00 hores del dia 2 de novembre de 2016, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament a l’objecte de 
celebrar la sessió extraordinària en primera 
convocatòria, sota la presidència del Sr. F. 
Xavier Sala i Pujol, alcalde de l’Ajuntament i 
l’assistència dels membres relacionats al 
marge. 
 
Actua com a Secretari el Sr. Luis López i 
García, titular de la Corporació. 
 
Comprovat que el quòrum d’assistents 
compleix allò que estableix l’article 98.c) del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr. President obre la 
sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT 1/2016 DE MODIFICACIÓ 

DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER SUPLEMENTS DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS PER MAJORS INGRESSOS.  

2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2015.  
3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS PER 

L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS. 
 

************************************************************* 
Abans d’incitar el debat, el Sr. Esteve Pujol, excusa l’absència del Sr. Jordi Berdala per 
qüestions laborals.  
 
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT 1/2016 DE 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE CRÈDITS I CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS PER MAJORS INGRESSOS. 
 
Atès que en la tramitació de l’expedient de modificació del pressupost municipal 1/2016,  
per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per majors ingressos,  s’han seguit els 
requisits que exigeix la legislació vigent. 
 
Atès que en a l’expedient s’hi contemplen els crèdits necessaris i imprescindibles per a 
l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis a càrrec de l’Ajuntament, 
així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la Corporació i l'Hospital 
Geriàtric Municipal, els quals es nodriran dels majors ingressos pressupostaris 
consolidats.  
 
Atès que la modificació del pressupost va ser aprovada inicialment pel Ple el dia 
27/09/2016 i  durant el període d’informació pública, iniciat a partir de la publicació del 
corresponent anunci al BOP núm. 8204 de 3 d’octubre de 2016, s’ha registrat amb 

Assistents: 
F. XAVIER SALA PUJOL 
JORDI BATCHELLI AULINAS 
XAVIER JUNCÀ MORER 
XAVIER RIGAT GARDELLA 
NÚRIA MAS SOLER 
ANNA COLOMER VILA 
ESTEVE PUJOL BADÀ 
XAVIER GUITART CANO 
LAURA COSTA ESCOLANO 
JOAN FAIG COLOMER 
 

  

S’excusa: 
JORDI BERDALA VIDAL 
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número 1-2016-002045-1 del dia 25/10/2016 un escrit d’al·legacions signat pel Sr. Esteve 
Pujol i Badà, en representació del grup polític municipal “Tots per Camprodon”.  
 
Atès que en l’escrit presentat al·lega:  
 
1. En l'esmentat Ple municipal el nostre Grup va votar en contra d'aquesta modificació 

en considerar que en el capítol de despeses alguns aspectes eren consignacions no 
necessàries i, en definitiva, suposaven malbaratament de recursos públic quan altres 
partides del pressupost estan insuficientment dotats si ens atenem a les necessitats 
existents. En concret ens referim a la incorporació d'un lloc de treball de caràcter 
eventual d'assessorament de l'alcaldia, Grup A 1 i 80% de dedicació, de lliure 
designació com a personal de confiança. Fruit d'aquesta incorporació s'augmenta en 
5.000€ el Capítol I de despeses de personal. Aquest nou lloc a la plantilla orgànica de 
l'Ajuntament obligarà a dotar, com a mínim, de 36.000€ la partida de retribucions del 
Pressupost 2017, a més de les que el nou lloc de treball pugui originar. 

 
Si ens atenem a la grandària de Camprodon, el pressupost municipal que disposa, la 
suficient dotació de personal, tant en nombre com en formació d'aquest, i si l'Alcalde i 
l'Equip de Govern fan el que hom suposa que han de fer, que es treballar i gestionar 
la institució municipal, sens dubte s'arriba a la conclusió que aquesta figura 
d'assessor de confiança de l'alcalde és del tot innecessària. Per tant, la seva creació 
és un malbaratament dels diners públics que aporten els veïns de Camprodon, fet del 
tot censurable però encara amb més motiu quan es fa en moments de crisi, de pocs 
recursos i de dificultats en assegurar bons serveis als ciutadans. En els últims vint 
anys s'ha treballat molt i s'ha fet molta gestió i, en canvi, ni els Governs Municipals, ni 
l'Alcalde, mai varen necessitar d'un càrrec de confiança política, com el que ara es vol 
crear, per fer la feina. En temps de crisi els recursos públics s'han d'esmerçar allà on 
realment fan falta: donar resposta a les necessitats dels veïns i ajudar a dinamitzar el 
teixit econòmic del municipi. Aquestes haurien de ser les prioritats del Consistori i no 
les que avui se'ns plantegen.  
 

2. La gent gran és un col·lectiu molt sensible i que requereix tota l'atenció de la institució 
municipal. Necessiten molts serveis, moltes vegades tenen recursos econòmics molt 
limitats i el desmantellament que han fet els governs de l'estat del benestar ha posat 
en crisi la llei de la dependència. Sortosament a Camprodon tenim l'equipament 
municipal de la Residència Geriàtrica "l'Hospital" que dóna bons serveis al col·lectiu 
de la gent gran. L'encertada gestió de la direcció del centre i la implicació de tot el 
personal ha fet possible el bon nivell assistencial i de tracte humà que es dóna als 
residents malgrat les retallades i incompliments del Govern de Catalunya que podien 
haver posat en crisi el seu funcionament. També l'aportació, via transferència de 
diners des dels pressupostos de l'Ajuntament, ha ajudat a mantenir els estàndards de 
qualitat que caracteritza la nostra Residència. Concretament aquest any el pressupost 
de l'Ajuntament contempla una aportació de 40.000 € a la Residència per equilibrar el 
seu pressupost i poder atendre les necessitats del servei. És evident que una major 
aportació asseguraria la previsió de despesa per a final d'any, alhora que podria 
atendre millor les necessitats dels serveis o també poder donar resposta a aquelles 
persones que per culpa del deficient funcionament de la llei de la dependència puguin 
tenir dificultats, de recursos o de temps, per accedir a una plaça al centre. 

 
I demana:  
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1. Supressió del Crèdit extraordinari en l'estat de despeses 9200.10000 Retribucions 
Alts Càrrecs 5.000,00€. 
 

2. Supressió a la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de Camprodon A.1 Personal 
eventual 1 plaça Grup A1.  

 
3. Supressió d'un apartat en les Bases d'Execució del Pressupost: Supressió de l'apartat 

29.d.  
 

4. Crèdits en augment en l'estat de despeses 3120.46000 Residència Geriàtrica 
5.000,00€. 

 
Atès que l’article 170.2.b i c, del TRLHL estableix que únicament es podran entaular 
reclamacions contra el pressupost (en aquest cas la modificació)  per ometre el crèdit 
necessari per al compliment d’obligacions exigibles, en virtut de precepte legal o de 
qualsevol altre títol legítim; o per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació  a 
les despeses pressupostats o bé d’aquests respecte  las necessitats per a les que estigui 
previst. I és evident que cap d’aquestes dues circumstàncies es posen de manifest en 
l’escrit d’al·legacions presentat; motiu pel qual correspon la seva desestimació.  
 
Vist que la tramitació de l'expedient de modificació del pressupost s'ha efectuat amb 
estricta subjecció a les disposicions legals vigents en la matèria i a la vista de l’informe 
favorable de la Sra. Interventora accidental i tenint en compte que no significa modificació 
ni detriment  dels serveis afectats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
Primer. DESESTIMAR íntegrament l’escrit d’al·legacions presentat pel Sr. Esteve Pujol i 
Badà, en representació del grup polític municipal “Tots per Camprodon”, d’acord amb la 
motivació expressada.  
 
Segon.  APROVAR definitivament, l’expedient de modificació del pressupost municipal 
1/2016,  per suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per majors ingressos en els 
mateixos termes i contingut de l’aprovació inicial pel Ple de 27/09/2016. 
 
Tercer. PUBLICAR anunci d’acord amb allò que disposa l’article 112.3 de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.3  del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
El Sr. Alcalde indica que la desestimació de l’al·legació presentada pel grup Tots per 
Camprodon es deu a motius de legalitat, tal com es recull a la proposta i a l’informe 
d’intervenció.  
 
El Sr. Esteve Pujol afirma que allò important és el fons de l’al·legació en la que el seu 
grup posa de manifest la discrepància en la forma d’administrar els recursos públics 
municipals, qüestió de la que ja es va parlar en l’anterior sessió i no cal tornar-hi. 
 
El Sr. Alcalde considera que hi ha expressions inadequades en l’escrit com 
“malbaratament”  que  no es corresponen amb la realitat i valdria més no haver-les 
utilitzat. També opina que no s’hauria d’utilitzar la Residència com a eina de confrontació 
política i menys aquest exercici en que l’Ajuntament aporta 40.000 euros per a cobrir les 
reduccions de les quotes dels usuaris de Camprodon.  
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El Sr. Pujol respon que el terme “malbaratament” es troba definit al diccionari de la 
llengua catalana i s’ha utilitzat en el sentit d’haver fet una inadequada utilització dels 
recursos públics, sense cap ànim d’ofendre. I, en relació amb l’al·legació d’incrementar la 
dotació del geriàtric respon a la convicció del seu grup de que és més adequat aquest 
destí dels fons públics que no pas a pagar un càrrec de confiança que estimen totalment 
innecessari. Opina que tot plegat forma part del joc democràtic i no s’ha de prendre com a 
una qüestió personal.  
 
El Sr. Alcalde apunta que també s’ha de tenir en compte que ha renunciat a l’assignació 
per a assistència al càrrec d’alcaldia que suposa una reducció de despesa important en 
contraposició a l’increment de l’assignació al nou càrrec d’assessor.     
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA  per sis vots a favor dels membres 
dels grups  Junts per Camprodon i Esquerra i quatre vots en contra dels regidors del grup 
Tost per Camprodon.  
 
2. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DEL 2015. 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm.192 del 6 
d’octubre de 2016, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, al·legacions 
ni observacions. 
 
Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2015, integrats pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació. 
- Compte de Resultats. 
- Liquidació del Pressupost. 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a 

exercicis tancats. 
- Estat de Tresoreria. 
- Balanç de Comprovació. 
- Estat de modificació de crèdit. 
- Estat de romanent de tresoreria. 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries. 
 
Segon- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos 

inicialment aprovades. 
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- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos 
tancats. 

- Actes d’arqueig d’existència en caixa. 
- Relacions nominals de deutors i creditors. 
 
Tercer. TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 
2015, a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats. 
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que de fet i dret formen el Ple.  
 
3. PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 
PER L'EXERCICI 2017 I SEGÜENTS. 
 
El Títol II del text refós de la  Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,   regula de forma exhaustiva els recursos dels 
municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu 
establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com 
per  l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals en els termes que s'hi concreten. 
 
En aquest sentit  aquest Ajuntament té el propòsit d'introduir determinades modificacions 
en les ordenances fiscals consistents en l’adequació a les noves determinacions dels 
preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal d’aplicació, així com les 
actualitzacions de gravàmens que es concreten: 
 

Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Tipus de gravamen 2016 2017 

a) Als  béns immobles de naturalesa rústega    1,00% 0,80% 

 
La reducció que es proposa està motivada en la necessitat de pal·liar, en part, l’increment 
del valor cadastral que han sofert la major part de les parcel·les amb l’entrada en vigor 
del procediment de revisió i actualització desenvolupat, evitant l’increment desmesurat de 
la càrrega fiscal en  el sector primari.  
 

Ordenança fiscal núm. 4 sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana 

Tipus de gravamen i quota i percentatge de reducció del valor 
cadastral 

2016 2017 

b) 
Per als increments dels valors generats en un període de 
temps de fins a 10 anys    

3,50% 2,50% 

Tipus de la quota a aplicar a la base imposable 30% 27,50%

 
Aquesta disminució respon a la voluntat de corregir la quota general i el tipus de 
gravamen que s’aplica al segon tram adequant-lo a l’evolució del mercat immobiliari que, 
en l’època de referència (darrers deu anys) ha sofert una clara regressió fruit de la qual 
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s’han atenuat considerablement els increments de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana objecte de tributació.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la  Llei  
d’hisendes locals, en els quals es posa de manifest la correspondència de les despeses 
dels serveis amb els ingressos que s’originen amb la modificació de les tarifes de les 
taxes per la prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de 
competència local, que es modifiquen, verificant que 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  d’hisendes locals. 
 
En conseqüència, vist  l'informe de secretaria, favorable a les modificacions que es 
proposen, per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es prosa al ple l’adopció dels 
següents ACORDS:  
 
Primer. APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents, les  modificacions 
de les ordenances fiscals que s’especifiquen, en els següents termes: 
 
A) Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals: 
 
A.1) Es modifica l’article 5,  d’accés a la informació pública, arxius i documents, punt 1, 
amb el següent redactat: 
 
1. Els ciutadans tenen dret a accedir a la informació pública, arxius i registres en els 
termes establerts a la Constitució, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim jurídic del sector públic, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a 
la Llei del Parlament de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents i a la 
normativa sobre transparència. 
 
A.2) Es modifica l’article 10, de còmput de terminis, punt 1, amb el següent redactat:  
 
Quan els terminis s’assenyalin per dies, s’entén que són hàbils, i s’exclouen del còmput 
els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. 
 
A.3) Es modifica l’article 15 de calendari fiscal, punt 1, afegint el següent redactat: 
 
La consulta telemàtica dels períodes de cobrança dels tributs municipals serà possible al 
llarg de tot l’exercici mitjançant accés a la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
A.4) Es modifica l’article 16, d’exposició pública de padrons, punt 1, amb el següent 
redactat: 
 
1. El termini d’exposició pública dels padrons serà de vint dies naturals, comptats a partir 
de deu dies abans del primer dia d’inici del període de cobrament en voluntària. Aquest 
tràmit d’informació pública es realitza mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província i per mitjans electrònics amb la publicació a la seu electrònica de l’organisme 
delegat o de l’Ajuntament segons qui hagi aprovat el padró corresponent. 
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A.5) Es modifica l’article 19, de notificació de les liquidacions de venciment regular, punt 1 
a 6, amb el següent redactat, 
 
1. Les notificacions es practicaran preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, 
quan l’interessat resulti obligat a rebre-les per aquesta via. 
 
2. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques, podran 
decidir i comunicar en qualsevol moment a l’Administració pública la seva voluntat. 
 
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 
recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte notificat. 
 
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la 
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. 
 
5. Quan la notificació es practiqui en paper, si ningú es fa càrrec de la notificació, es farà 
constar aquesta circumstància en l’expedient, junt amb el dia i hora en què es va intentar 
la notificació, intent que s’haurà de repetir per una sola vegada i en una hora diferent dins 
dels tres dies següents. En cas que el primer intent de notificació s’hagi realitzat abans de 
les quinze hores, el segon intent s’haurà de realitzar després de les quinze hores i a 
l’inrevés, deixant, en tot cas, un marge de diferència de tres hores entre ambdós intents. 
 
6. Les notificacions per mitjans electrònics s’entendran practicades en el moment en què 
es produeixi l’accés al seu contingut. La notificació s’entendrà rebutjada quan hagin 
transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que 
s’hagi accedit al seu contingut. 
 
7. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el seu 
representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença, mitjançant 
anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels interessats, al Butlletí 
oficial de la província o a la seu electrònica del Consorci de Recaptació Ripollès-
Cerdanya. En la publicació constarà la relació de notificacions pendents, amb indicació 
del subjecte passiu, obligat tributari o representant, procediment que les motiva, òrgan 
responsable de la seva tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. 
En tot cas la compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar 
des del següent al de la publicació de l’anunci al BOP o a la seu electrònica del Consorci 
de Recaptació. Quan transcorregut el termini indicat no s’hagués comparegut, la 
notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des del dia següent al del 
venciment del termini per comparèixer. 
 
8. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, recaptació i inspecció dels 
ingressos de dret públic es practicarà conforme les previsions contingudes als apartats 3, 
4, 5 i 6. 
 
9. Amb independència que la notificació es realitzi en paper o per mitjans electrònics, 
l’Ajuntament enviarà un avís al dispositiu electrònic i/o adreça de correu electrònic del 
contribuent, informant-li de la posada a disposició d’una notificació a la seu electrònica de 
l’Ajuntament. 
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10. Quan l’interessat hagi estat notificat per diferents vies, es prendrà com a data de 
notificació, la produïda en primer lloc, als efectes d’entendres notificada. 
 
11. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents Ordenances Fiscals, 
no serà necessària la notificació individual de les liquidacions resultants, excepte en els 
supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
 
A.6) Es modifica l’article 42, d’ajornaments i fraccionaments, punt 2 i 3, amb el següent 
redactat: 
 
2. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 

- Que es realitzin mitjançant efectes timbrats. 
 

- En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o fraccionar els 
deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits 
contra la massa. 

 
- Per raons de cost i eficàcia, els deutes d’import per principal inferior a 60 euros. 

 
3. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia 
següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà 
condicionada a dita aportació.  
 
A.7) Es modifica l’article 43, de prescripció, punt 2, amb el següent redactat: 
 
2. La prescripció establerta a l’apartat anterior no afectarà al dret de l’Administració per 
realitzar comprovacions i investigacions conforme al disposat a l’article 115 de la Llei 
General Tributària, llevat de l’establert a l’apartat segon de l’article 66 del mateix text 
normatiu. 
 
A.8)  Es modifica l’article 44, de compensació, afegint el punt 2 amb el següent redactat:   
 
2. Es compensaran d’ofici durant el termini d’ingrés en període voluntari les quantitats a 
ingressar i  a retornar que resultin de l’execució de la resolució a què fa referència l’article 
225.3 de la Llei General Tributària. 
 
A.9) Es modifica l’article 53, punt 1, 2 i 3, de terminació de les actuacions inspectores, 
amb el següent redactat: 
 
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un termini 
màxim de 18 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que s’hagi 
d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, o de 27 mesos si l’import net 
de la xifra de negocis de l’obligat tributari és igual o superior al requerit per auditar els 
seus comptes, i s’informarà d’aquest termini en la comunicació d’inici d’actuacions. No 
obstant això aquest termini es podrà suspendre o perllongar motivadament per les 
circumstàncies previstes als paràgrafs 4t i 5è de l’article 150 de la Llei General Tributària. 
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2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la Inspecció, 
s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la regularització 
que calgui o per considerar correcta la situació tributària de l’obligat. Tot just en aquest 
moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ a la formalització de les actes i, a 
més, es podrà fixar a la mateixa notificació el lloc, data i hora per a estendre-les. 
 
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si l’obligat 
tributari o el seu representant es neguen a rebre o a subscriure l’acta, aquesta es 
tramitarà pel procediment establert per a les de disconformitat. La negativa a signar-les 
es considerarà un refús de la notificació i en cas d’incompareixença el termini es 
comptarà fins la data que s’hagi fet un intent de notificació que contingui el text íntegre de 
la resolució. 
 
B) Ordenança fiscal  Núm. 1: Reguladora de l’impost sobre béns immobles 
 
B.1) Es modifica l’article 7, de determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec, 
punt 2, apartat a, amb el següent redactat: 
 
2. El tipus de gravamen serà:  
 

a) Als  béns immobles de naturalesa rústega   .................................. 0,80%
 
C) Ordenança fiscal  Núm. 3: Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica: 
 
C.1) Es modifica l’article 4, de beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa, punt 
1, apartat j) amb el següent redactat:  
 
j) Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost tots els vehicles que tinguin 
un motor híbrid que permeti que les emissions de CO2 no superin els 100gr/km i tots els 
vehicles elèctrics. 
 
C.2) Es modifica l’article 9, de padrons, punt 1, amb el següent redactat: 
 
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament 
de les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà 
cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la 
Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En 
cap cas el període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos. 
 
 D) Ordenança fiscal  Núm. 4: Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
D.1) Es modifica l’article 2, d’actes no subjectes, punt 3 i punt 5 amb els següents 
redactats: 
 
3. L’adjudicació de la totalitat d’un bé immoble a favor d’un dels copropietaris efectuada 
com a conseqüència de la dissolució d’una comunitat de béns constituïda sobre un 
immoble de naturalesa indivisible. 
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5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis 
i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació 
urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en proporció als 
terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text refós de la llei del 
sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. No obstant això, si el valor 
de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment 
correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació si estarà subjecte a 
aquest Impost. 
 
D.2) Es modifica l’article 6, de beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia 
variable, punt 2 amb el següent redactat:  
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 de la quota de l’impost les transmissions de 
terrenys i la transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini, realitzades per 
causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i 
adoptants quan es reuneixin els següents requisits:  

a. Que la transmissió afecti el què és o ha de ser habitatge habitual de qualsevol dels 
hereus. S'entendrà per habitatge habitual aquell en que qualsevol dels hereus hi resideixi 
efectivament i hi figuri degudament empadronat des d’abans de la mort del causant. Cas 
que l’empadronament sigui posterior s’haurà, a més, de provar documentalment la 
residència efectiva del beneficiari. 

b. Que l’immoble, la transmissió del qual es bonifica no es transmeti en un període de 
cinc anys des de la data de la mateixa, tret dels casos en què es produeixi una 
transmissió, dins aquests cinc anys, per causa de mort. 

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat, 
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de 
l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
 
D.3) Es modifica l’article 8, de tipus de gravamen i quota i percentatge de reducció del 
valor cadastral, punt 1, apartat b), i punt 2, amb el següent redactat: 
 
b) Per als increments dels valors generats en un període de temps comprès de fins a deu 
anys, el 2,50%. 
 
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus del 27,50%.  
 
D.4) Es modifica l’article 9, de període de generació i acreditament, punt 3, amb el 
següent redactat: 
 
3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la 
transmissió: 
 
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan 
es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 
 
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 
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c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 
d’adjudicació que hagi esdevingut ferm. 
 
d) En les expropiacions forçoses, la data de l’acta de pagament i ocupació. 
 
D.5) Es modifica l’article 11, de règim de gestió, punt 7, amb el següent redactat: 
 
7.  L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des                   

de la data en què es produeixi l’acreditament de l’impost: 
 
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 
 
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 
 
Aquesta sol·licitud de pròrroga s’ha de presentar dins dels primers sis mesos i s’entén 
concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 
Abans d’esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la 
corresponent autoliquidació. 
 
No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d’haver transcorregut 
els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant. 

 
E) Ordenança fiscal Núm. 16: 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 i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
E.1) Es modifica l’article 6, de quota tributària eliminant el punt 14 de Tramitació del 
procediment de revisió de llicència d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives. 

 
F) Ordenança fiscal Núm. 17:  Reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
llar d’infants. 
 
F1) Es modifica l’article 8, de règim de declaració i d’ingrés, punt 4 amb el següent 
redactat: 
 
4. Tractant-se de la taxa per serveis d’escola bressol que s’estenen al llarg de varis mesos, 
un cop transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei, 
el pagament de les quotes mensuals es realitzarà en els terminis fixats per l’Ajuntament. 
 
Segon. APROVAR  el text refós de les ordenances modificades.  
 
Tercer. EXPOSAR al públic els acords precedents i els text complet de les ordenances 
modificades, al tauler d'anuncis municipal durant trenta dies a comptar des del següent a 
la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, als efectes de reclamacions i 
al·legacions. 
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Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats 
definitivament si en el dit període no se n’haguessin presentat al·legacions i/o 
reclamacions. 
 
Tercer. PUBLICAR l'acord definitiu de la modificació introduïda a les ordenances i el seu 
text refós, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2017 i regiran mentre no 
s'acordi la seva modificació o derogació. 
 
Quart. TRAMETRE al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de 
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin 
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, 
de 21 de febrer. 
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta, bàsicament, d’actualitzar el text de les ordenances 
adaptant-lo a la nova normativa sobre recaptació, transparència i procediment 
administratiu. Remarca que sí es contemplen dues modificacions de caràcter econòmic: 
una és la disminució del tipus de gravamen de l’IBI de rústega, que  es disminueix al 
0,8% i la segona és la reducció del segon tram que grava les plusvàlues i el tipus global, 
després d’haver efectuat una anàlisi de l’evolució del mercat immobiliari al municipi, a 
l’objecte d’adequar les quotes resultants a aquella evolució. S’ha deixat per més endavant 
l’IBI d’urbana a l’espera de comprovar l’evolució que aprovi l’Estat, indica.  
 
El Sr. Esteve Pujol indica que el seu grup no té cap inconvenient en votar favorablement 
la proposta vist que bàsicament es tracta d’adaptacions i no són partidaris d’utilitzar la 
demagògia en temes fiscals recurrents. Es mantenen a l’espera de la proposta sobre la 
taxa pel servei d’escombraries que suposen anirà a la baixa una vegada es procedeixi a 
l’adjudicació de la seva concessió.  
 
El Sr. Alcalde informa que durant el primer semestre es continua la prestació del servei a 
través del Consell Comarcal i l’adjudicació tindrà efectes a partir del segon semestre i 
serà aleshores quan s’haurà d’ajustar l’ordenança fiscal.  
 
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels deu membres 
presents dels onze que de fet i dret formen el Ple.  
 
No havent altres assumptes a tractar, quan són un quart de nou del vespre, el Sr. Alcalde 
President dóna per finalitzada la sessió de tot el que jo, el Secretari, en dono fe. 
 
Vist i plau, 
L’ALCALDE 
 


