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Caràcter :
Del:
Horari:
Lloc:

00016 /2012
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT
18 de desembre de 2012
des de les 21 h fins a les 21:10 h
Sala de Plens de l’Ajuntament.

Assistents amb veu i vot:
Sr. Joan Alfons Albó i Albertí, president (CIU)
Sr. Pere Albó i Marlés (PSC)
Sra. Dolors Ligero Ruiz (CIU)
Sra Veronica Lahoya Rodríguez (PSC)
Sra. Pilar Giró Roman (CIU)
Sra. Júlia Vendrell i Amate (PSC)
Sra. Magdalena Lupiáñez i Soler (CIU)
Sr. Juan José García Cañadas (PSC)
Sr. Pau Casals i Caus (CIU)
Sr. Francisco Cardenas Toscano (CIU)
Sr. Joaquin Clarà Estanyol (CIU)
Sr. Carles Motas López (TSF)
Sr. David Oliveras Sala (TSF)
Sra. Josefina Cosp Iglesias (TSF)
Sra. Laura Aiguaviva i Carreras (TSF)
Sra. Remei Martin Cañadas (TSF)
Sr. Jordi Vilà i Vilà (ERC)
Sr. Jesús Fernandez i Bort (ICV-EUA)
Excusen la seva absència:
Sr. Joan Vicente i Rufi
Sr. Josep Saballs i Balmaña
Hi assisteixen també:
Sra. Ma Àngel Barrio i Ruiz, interventora
Sr. Carles Ros i Arpa, secretari
Ordre del dia:
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.-

PROPOSTA

DE

RESOLUCIÓ

DE

LES

AL·LEGACIONS

PRESENTADES I APROVACIÓ DE LA REDACCIÓ DEFINITIVA DE

LES

MODIFICACIONS

DE

LES

ORDENANCES

FISCALS,

REGLAMENTACIÓ DE PREUS PÚBLICS I ORDENANCES DE
TARIFES DELS SERVEIS DE L'ESTACIONAMENT CONTROLAT PER
L'EXERCICI 2013
Desenvolupament de la sessió :
1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ DE LA REDACCIÓ DEFINITIVA DE LES MODIFICACIONS
DE LES ORDENANCES FISCALS, REGLAMENTACIÓ DE PREUS PÚBLICS I
ORDENANCES DE TARIFES DELS SERVEIS DE L’ESTACIONAMENT
CONTROLAT PER L’EXERCICI 2013
El Secretari llegeix la proposta.
«Vist l’informe de serveis Econòmics que diu el següent:
“D’acord amb l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb la
tramitació del procediment d’aprovació i modificació de les ordenances fiscals de les
entitats locals, estableix que finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions
locals han d’adoptar els acords definitius que escaiguin, i han de resoldre les
reclamacions que s’hagin presentat i aprovar la redacció definitiva de l’ordenança, la
seva derogació o les modificacions a què es refereixi l’acord provisional.
Dins del termini d’exposició pública, els serveis tècnics municipals varen detectar
l’existència d’errors materials de transcripció, de la qual cosa es va deixar constància a
l’expedient mitjançant informes de dates 13 i 27 de novembre de 2012.
D’acord amb el primer dels informes, a la Ordenança fiscal reguladora de les taxes per
prestació de serveis i realització d’activitats municipals hi ha un error material de
transcripció a les quotes de l’article 6 de l’Annex 5 que regula les taxes per la realització
de la tramitació o la comprovació administrativa i la realització d’informes tècnics en
les activitats sotmeses a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i
pels controls posteriors.
Allà on diu:
Article 6.- Quota tributària
Expedient Concepte
6410
Llicència d’ús
6420.a
Llicències i autoritzacions ambientals (inclou canvis substancials)
6420.b
Canvis no substancials de llicències i autoritzacions ambientals
6421.a
Comunicació ambiental (inclou canvis substancials)
6421.b
Canvis no substancials de comunicació ambiental
6422
Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives
6423
Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives

Import
737,33
686,79
778,36
686,79
824,15
915,72
737,33
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6440
6450
6460
6461
6462

Obertura i ús de centres de culte
Obertura i ús d’habitatges i apartaments turístics
Canvi de titular
Cessament temporal
Cessament d’activitat

Ha de dir:
Article 6.- Quota tributària
Expedient Concepte
6410
Llicència d’ús
6420.a
Llicències i autoritzacions ambientals (inclou canvis substancials)
6420.b
Canvis no substancials de llicències i autoritzacions ambientals
6421.a
Comunicació ambiental (inclou canvis substancials)
6421.b
Canvis no substancials de comunicació ambiental
6422
Llicència d’espectacles públics i activitats recreatives
6423
Comunicació prèvia d’espectacles públics i activitats recreatives
6440
Obertura i ús de centres de culte
6450
Obertura i ús d’habitatges i apartaments turístics
6460
Canvi de titular
6461
Cessament temporal
6462
Cessament d’activitat

667,71
780,06
780,06
155,85
155,85

Import
221,05
2.872,73
311,70
311,70
103,90
442,15
311,70
311,70
221,05
131,95
155,85
155,85

D’acord amb el segon informe, a la Ordenança fiscal reguladora de les taxes per
prestació de serveis i realització d’activitats municipals hi ha un error a les taxes de
menjador de les escoles bressol, que no s’incrementen, de l’article 7 de l’Annex 8 que
regula les taxes per la prestació de serveis de les escoles bressol municipals.
Allà on diu:
Article 7.- Quota tributària
Import
A) Tarifes
- Taxa diària menjador
11,75€
- Taxa mensual menjador
136,80€
B) Curs estiu (juliol i agost)
- Taxa quinzenal menjador
68,40€
Ha de dir:
Article 7.- Quota tributària
Import
A) Tarifes
- Taxa diària menjador
11,00€
- Taxa mensual menjador
128,00€
B) Curs estiu (juliol i agost)

- Taxa quinzenal menjador

64,00€

En el present expedient referit a l’acord provisional del Ple municipal de 2 de novembre
de 2012, el termini d’exposició pública va finalitzar el dia 13 de desembre, havent-se
certificat per la secretaria municipal i donat trasllat per la oficina de registre de l’escrit
presentat en relació amb aquest expedient i que és el següent:
Escrit d’al·legacions presentat per JOSEP COMAPOSADA SEUBA, DNI 77.730.738Z,
actuant com a president de l’ASSOCIACIÓ TURÍSTICA D’APARTAMENTS amb
CIF G17385667, Registre d’entrada E2012010906 de data 5 de desembre, per no estar
d’acord amb el preu establert per realitzar la comunicació d’obertura per l’activitat
d’habitatge d’ús turístic i, exposades les al·legacions, sol·licita que es redueixi el preu de
les taxes d’obertura de l’activitat d’habitatge d’ús turístic, que actualment és de 212,75
euros a un preu mínim simbòlic, tenint en compte que no hi ha impacte ambiental, per
així aconseguir regularitzar el màxim d’habitatges d'ús turístic.
L’escrit s’ha presentat dins del termini d’exposició pública atorgat a l’efecte. Quan a la
legitimació, la llei estableix que tindran la consideració d’interessats els que tinguessin
interès directe o resultin afectats per aquests acords. Tot i no acreditar-se formalment la
representació, es comproven les dades a la pàgina web de l’associació.
La taxa que constava, per error, a la proposta de data 26 d’octubre era de 780,06€.
Detectat i corregit l’error, la taxa correcta proposada per Obertura i ús d’habitatges i
apartaments turístics és de 221,05€.”

D’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’Alcalde President de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i posada a consideració
de la Comissió Informativa de règim Intern, Serveis Econòmics i Serveis Públics, per al
seu estudi, aquesta Comissió dictamina l’adopció dels següents acords:

Primer.- Desestimar les al·legacions plantejades i aprovar amb caràcter definitiu la taxa
per Obertura i ús d’habitatges i apartaments turístics amb un import de 221,05€.
Segon.- Ratificar la resta de les correccions efectuades i aprovar amb caràcter definitiu
les ordenances fiscals, reglamentació de preus públics i ordenances de tarifes dels
serveis de l’estacionament controlat per l’exercici 2013.
Tercer.- Procedir a la publicació del text definitiu de les modificacions introduïdes a les
ordenances fiscals, reglamentació de preus públics i ordenances de tarifes dels serveis
de l’estacionament controlat per l’exercici 2013, les quals entraran en vigor el dia 1 de
gener de 2013 i regiran mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.
No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà.»
La urgència de la sessió es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.
La proposta es sotmet a votació amb el següent resultat:
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Vots a favor: 7CIU, 4PSC
Vots en contra: 5TSF
Abstencions: 1ERC, 1ICV-EUA

dbad-d-d-9dcc-aae]+@
1db6a8d4-132d-4d64-9dcc-1a072a4e6111

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari,

Vistiplau,
L’alcalde,

Carles Ros i Arpa

Joan Alfons Albó

