ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

extraordinari urgent
29 de desembre de 2005
Casa de la Vila

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

A la Casa de la Vila a les vuit del
vespre del dia 29 de desembre de dos
mil cinc, es van reunir sota la
Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits per la secretària, a l’objecte
de celebrar sessió extraordinària
urgent, en primera convocatòria, del
ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència, es
procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent

MARTÍ FERRES I OLLE

ORDRE DEL DIA:

Assisteixen
Alcalde
JAUME DANTI I RIU
Regidors
ENRIC BARBANY I BAGES

ARMANDO

CAÑIZARES

BATLLE

JORDI SALA I DRUGUET
JOAN IGLESIAS I BARCIA
ANDREU GUAL I TOMBAS

1.
2.

Ratificació de la urgència de la
sessió
Aprovació definitiva
ordenances Fiscals 2006

Absències justificades
DAVID DURAN I VIAPLANA
FRANCESC MONTES I CASAS
Absències no justificades
Secretaria
Marina Escribano Maspons
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1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA
L’alcalde sotmet a ratificació la urgència de la sessió i S‘APROVA PER UNANIMITAT.

2. APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS 2006
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va acordar en data 3 de
novembre de 2005 aprovar provisionalment per a l’any 2006 la modificació de les
ordenances fiscals següents:
Número 1.- Impost s/ béns immobles
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció mecànica
Número 3.- Impost s/ construccions, instal·lacions i obres
Número 4.- Impost s/ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Número 7.- Taxa llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa llicències obertura establiments
Número 9.- Taxa Cementiri Municipal
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació d’escombraries
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques

Atès que l’acord d’aprovació provisional i el text de les ordenances va exposar-se al
públic per un termini de 30 dies perquè els interessats presentessin, si s’esqueia, les
corresponents reclamacions.
Atès que dins el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit de reclamació que
ha estat informat per la secretària-interventora,
Atès que s’escau desestimar l’esmentada reclamació perquè aquesta no es fonamenta
en criteris jurídics, sinó en criteris purament subjectius, de conveniència o oportunitat
Es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Desestimar les reclamacions presentades, pels fonaments que consten a la
part expositiva d’aquests acords i a l’informe de Secretaria.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de les següents ordenances fiscals:
Número 1.- Impost s/ béns immobles
Número 2.- Impost s/ vehicles de tracció mecànica
Número 3.- Impost s/ construccions, instal·lacions i obres

Número 4.- Impost s/ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
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Número 7.- Taxa llicències urbanístiques
Número 8.- Taxa llicències obertura establiments
Número 9.- Taxa Cementiri Municipal
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació d’escombraries
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques

Tercer.- Notificar aquest acord als qui van presentar reclamacions.
Quart.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text de la modificació de les
ordenances en el BOP.
Cinquè.- Contra les ordenances fiscals podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de
Justícia en el termini de 2 mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el BOP.
El regidor Joaquim Brustenga intervé en primer lloc comentant sobre la correcció de
l’informe anomenat jurídic emès per la Secretaria de l’Ajuntament, i plantejant el dubte
sobre si la Secretària pot emetre informe jurídic tot i no posseir estudis de dret.
Proposen que es digui informe tècnic o de secretaria, però en tot cas no jurídic, que
hauria d’anar signat per un llicenciat en dret. No volen però, aprofundir en aquest punt,
ja que s’entén que és una qüestió subsanable i més de forma que de contingut. D’altra
banda, i en el sentit del seu vot a l’acord proposat, diu que les al·legacions van molt en
la direcció de tot allò que CIU va dir en el Ple on es van aprovar inicialment les
Ordenances, i que per tant, no estan a favor de la desestimació de les al·legacions
presentades.
L’alcalde sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA PER 6 VOTS A FAVOR D’INDEPERC I PSC, I 3 VOTS EN CONTRA DE CIU.

I a un quart de vuit del vespre es dóna per finalitzada la sessió, i s’estén aquesta acta,
i jo la Secretària, ho certifico.
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