ACTA NÚM. 09/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011

Assistents:
President:
Josep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Josep Nogué i Serrat
Marta Peracaula i Prades

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, quan són les dinou hores sis minuts del dia
26 d’octubre de 2011 es reuneix el Ple de la Corporació
a l’objecte de celebrar sessió extraordinària en primera
convocatòria, sota la presidència del Sr. Josep Palos i
Sastre, Alcalde president i l’assistència dels regidors
relacionats al requadre.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i Garcia,
secretari interventor de l’Ajuntament.

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 en l’únic punt de l’ordre
del dia:
1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2012 I
SEGÜENTS.
2.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LES
ELECCIONS A CORTS GENERALS 2011.

--------------------------------1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI
2012 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 les adaptacions necessàries
conseqüència de la normativa legal vigent, adequant-les a les noves determinacions
dels preceptes legals modificats i/o innovats per la normativa legal d’aplicació, així com
l’actualització del tipus de gravamen de l’impost de bens immobles i de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, d’acord amb l’evolució de l’IPC en els darrers vint-iquatre mesos; sense que s’estimi convenient cap altra modificació dels tributs
municipals fins que les circumstàncies ho aconsellin.

En conseqüència, vist l'informe del Secretari Interventor, favorable a les modificacions
que es proposen, al Ple es proposa l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents, les
modificacions de les Ordenances Fiscals que s’especifiquen, en els següents termes:
A) Ordenança fiscal núm. 00. Ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
Es modifiquen els següents articles, en els apartats que s’hi concreten, que passen a
tenir el contingut següent:
Article 3 . Aspectes generals
3. S’impulsarà l’aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per
a la tramitació d’expedients administratius, per tal de millorar l’eficiència de les
comunicacions dels ciutadans amb l’Ajuntament.
Quan es tracti de relacions amb els ciutadans derivades de l’exercici de les funcions
de gestió i recaptació delegades en el Consorci de Recaptació Ripollès-Cerdanya, els
interessats que disposin de certificat digital, clau concertada o altres mitjans
reconeguts com acreditatius de la seva identitat, podran fer per Internet consultes i
tràmits personalitzats en les condicions previstes pel Consorci.
Article 9 . Registres
1. b) En qualsevol registre de l’Administració estatal o autonòmica, de les Diputacions,
Cabildos i Consells Insulars, o dels Ajuntaments de Municipis a què es refereix l’article
121 de la Llei 7/1985.
Article 11 . Tramitació d'expedients
8. En particular, la notificació d’actuacions de gestió i recaptació dels ingressos
municipals que hagi de practicar el Consorci de Recaptació s’efectuarà en la forma
prevista en la seva normativa de funcionament.
Article 19 . Notificació de les liquidacions de venciment singular.
4. La pràctica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General Tributària, la
normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics; la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic
de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres normes que regulen les notificacions
electròniques.
6. 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
Article 20 . Sol·licitud
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud. Si
no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà
desestimada.
Article 27 . Garanties
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran
exclusivament les següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria del Consorci de Recaptació
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en
aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.
Article 29 . Quantia de la devolució
5 - En particular, i als efectes del que s’ estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei
General Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a
conseqüència d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre,
segons la llei reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’ anul·li per
un procediment de rectificació d’ errades materials, es tornarà l’ import ingressat
incrementat amb els corresponents interessos de demora .
Article 32 . Denúncies
5. Quan no hagi resultat possible la notificació personal, es procedirà a la notificació
edictal, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província o la seu electrònica del
servei de recaptació delegat.
Les dades que es publicaran per permetre la identificació de l’expedient per l’interessat
seran:
-

Número d’expedient
DNI, primer cognom i primera lletra del nom

-

Municipi de la infracció
Data de la denúncia
Tipus de sanció

Article 33. Notificació telemàtica de la denúncia
2. Des de la plataforma de notificació telemàtica, es remetrà la corresponent
comunicació al telèfon mòbil i/o correu electrònic designats per l’interessat, per
informar de la notificació de la denúncia i la forma d’ accedir-hi.
Els detalls concrets de la notificació es regularan a la normativa del Consorci de
Recaptació, que serà degudament divulgada per a general coneixement.
3. A l’expedient constarà l’acreditació de la notificació, la data i hora en què es rebuda i
la identitat del receptor
Article 39 . Òrgans de recaptació i obligats al pagament.
3. El servei de recaptació podrà demanar la col·laboració de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals,
quan no s’hagi pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns
embargables situats dins l’àmbit de la província de Girona.
Article 43 . Prescripció
1. Prescriuran als quatre anys:
d) El dret a la devolució d’ingressos i el reembossament del cost de les garanties.
Article 47 - Execució forçosa
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’ interès per
a l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per
a quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer o la
Tresorera municipal. Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que
es modifiquessin les circumstàncies relatives al deutor i l’ entorn econòmic general.
B) Ordenança fiscal núm. 01. Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Es modifiquen els articles que es relacionen, el contingut dels quals s’estableix en els
termes següents:
Article 2 - Subjectes passius.
El paràgraf 4t. de l’apartat 3 diu: No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que,
com a conseqüència de dita divisió resultin quotes d’import inferior als mínims
establerts als apartats 1.a) i 1.b) de l’article 5.
Article 7 - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà:
a) Als béns immobles de naturalesa urbana..................................
b) Als béns immobles de naturalesa rústega ................................
c) Als béns immobles de característiques especials.......................

0,922%
0,848%
0,922%

3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
C) Ordenança fiscal núm. 03. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Es modifica l’art. 6 amb el redactat següent:
Article 6è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat a l’article 95.1 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s’incrementaran per
aplicació dels següents coeficients:
-

Turismes: 1,83
Autobusos: 1,83
Camions: 1,83
Tractors: 1,93
Remolcs: 1,93
Altres vehicles: 2,00

2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:

Potència i classes de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) Camions

EUR
23,09
62,37
131,65
163,99
204,96
152,44
217,11
271,39

Potència i classes de vehicles
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
E) Tractors
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
F) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
- De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
G) Altres vehicles
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc.

EUR
77,37
152,44
217,11
271,39
34,10
53,60
160,77

34,10
53,60
160,77
8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

Segon.- 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.
Transcorregut el termini d’informació pública els acords es consideraran aprovats
definitivament si en el dit període no s’haguessin presentat al·legacions i/o
reclamacions.
Tercer.- PUBLICAR l'acord definitiu i el text integrat de la modificació introduïda a les
ordenances, les quals entraran en vigor el dia 1 de gener de 2012 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 posa de manifest que únicament es modifiquen, d’acord amb l’evolució
de l’IPC dels darrers dos anys, els impostos directes IBI i impost de vehicles i no es
toquen les taxes ni els altres tributs. Argumenta que aquest increment s’ha de fer per
no perdre capacitat econòmica.

El Sr. Gerard Soler, portaveu del Grup polític IPSP, pregunta com es calcula
l’increment de l’IBI en relació amb la quota que finalment paguen els contribuents.
A petició del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari informa al Ple del procediment que es
contempla al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i a l’ordenança
fiscal número 01 del municipi.
Intervé novament el Sr. Soler per expressar que al seu grup li agradaria que abans de
convocar el Ple els comentessin els temes a tractar. També indica que no són
partidaris d’incrementar els impostos del poble sinó de reduir despeses i per això
s’oposen a incrementar qualsevol tipus d’impost o taxa, perquè consideren que ja
estem per sobre d’altres municipis similars. Insisteix en que s’ha de fer un esforç en
reduir la despesa de personal i més rebaixes en altres costos que suporta l’Ajuntament
com ara la Mancomunitat o el Consell Comarcal i cercar més ingressos en
subvencions i també vigilar i sancionar per tal de que es respectin les reserves per
guals que paguen els seus titulars.
El Sr. Josep Nogué indica que s’ha de mirar que els vehicles amb una antiguitat
superior a 25 anys no paguin l’impost. També creu que s’han de revisar els valors
base que s’apliquen als remolcs, per evitar situacions injustes als agricultors.
El Sr. Soler demana que es tinguin en compte les opinions del seu grup.
El Sr. Alcalde explica que s’havia de convocar el Ple necessàriament per a fer el
sorteig dels membres de la mesa electoral i finalment es va decidir incloure la
modificació de les ordenances fiscals només per l’increment de l’IPC al mínim del
mínim. Afirma que la despesa de personal és molt difícil de reduir perquè tenim una
plantilla molt ajustada i és un problema general que alguns afronten externalitzant
serveis i en contrapartida acomiaden personal de neteja, etc, però és discutible que
això signifiqui reduir despesa. En relació amb la Mancomunitat, assegura que ens
sortirem perquè no ens interessa; no li veuen cap profit i suposa una despesa ben
sobrera. Opina que hi ha massa gent cobrant per fer tasques innecessàries, que es
dediquen a fer estudis i projectes que no són necessaris; i que el festival de música té
un cost desmesurat, i per tant, significarà un estalvi important sortir-se’n.
Posa de relleu, el Sr. Alcalde que s’està mirant d’apagar faroles de la carretera, una si i
una no, per estalviar i tenen altres possibilitats en estudi per estalviar allà on es pugui i
no haver d’escanyar els veïns amb impostos.
Considera que l’increment de l’IPC no és excessiu i serveix per no perdre capacitat
financera. Opina que es tracta d’un esforç d’un 6% en dos impostos per no empobrir
l’Ajuntament. Afegeix que els vehicles ja tenen reduccions en funció de l’antiguitat i
que l’exempció només està contemplada per vehicles catalogats com a històrics.
El Sr. Nogué afirma que a Camprodon no paguen a partir dels 25 anys.
Es produeix un ampli debat en el que intervenen el Sr. Soler, el Sr. Alcalde, el Sr.
Navarro, la Sra. Marta Peracaula, la Sra. Dolores Cambras i el Sr. Nogué, en el que
expressen les seves opinions en relació a determinades fórmules per a reduir
despeses de personal i cercar ingressos alternatius a través de l’organització
d’activitats, amb l’objectiu d’evitar l’increment dels tributs.

Conclou el Sr. Alcalde que s’està fent el màxim d’esforç possible per tal d’afrontar
l’època tant dolenta que s’està passant.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per quatre vots a favor del
membres del Grup CiU i tres vots en contra dels regidors i regidora del grup UPSP.
2.- SORTEIG
DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LA
CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2011.
Per Reial Decret 1329/2011, de 26 de setembre, s’han convocat eleccions a corts
Generals, que tindran lloc el dia 20 de novembre de 2011.
D’acord amb el que estableix l’art. 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General, es procedeix a fer el sorteig, per a l’elecció dels membres
que han d’integrar la mesa electoral única del municipi de Sant Pau de Segúries, amb
el resultat següent:
PRESIDENTA:
1a. SUPLENT:
2n. SUPLENT:

PALOU MARSAL, MONTSERRAT
REIXACH PRAT, DOLORES
MARSAL COMA, EDUARDO

PRIMERA VOCAL:
1r. SUPLENT :
2n. SUPLENT :

MARTINEZ BURKHARDT, NÚRIA
LAPEDRA OLTRA, NIL
VIDAL NOGUE, JOAN

SEGONA VOCAL:
1a. SUPLENT :
2a. SUPLENT :

EXPÒSITO LÒPEZ, MÒNICA
LAPEDRA OLTRA, ALBA
HERNANDEZ JORDI, CRISTINA

S’ACORDA:
Donar trasllat del resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona de Puigcerdà per a la
seva notificació als interessats.
No havent-hi altres assumptes a tractar, quan són les vint hores tretze minuts el Sr.
Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta per mi, el secretari que ho
certifico.

Vist i plau
L’alcalde

