SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:02/20104
Data: 17 de febrer de 2014
Horari: de 20:00 h a 20:05 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sra. Maria Jesús Sánchez Soldevila
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sr. Manel Caballero Perez
Sr. Jaume Capdevila Ortí
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Josep Lluis Miró Martinez
Sr. Albert Compte Jornet
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta d’inclusió del projecte d’adequació de les plantes semisoterrànies de l’edifici
de Can Magrinyà en el programa de desenvolupament rural de Catalunya LEADER
anualitats 2007-2013 convocatòria 2013.
2. Proposta de modificació del tipus de gravamen aplicable pel càlcul del l’Impost de Béns
Immobles.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A Falset a la data i a la hora indicada es reuneixen al Saló d’actes de l’ajuntament, els
membres de la Corporació esmentats a la capçalera sota la presidència del Sr. Alcalde de
l’ajuntament de Falset, Jordi Puxeu Vaqué, a l’objecte de conèixer, debatre i si s’escau
aprovar els assumptes compresos a l’Ordre del dia de la convocatòria, assistits per mi,
Manel Alba que com a secretari dono fe de l’acte.
Oberta per l’alcaldia es passa seguidament al tractament dels assumptes inclosos a l’ordre
del dia de la convocatòria amb el resultat següent
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1.

PROPOSTA D’INCLUSIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES
SEMISOTERRÀNIES DE L’EDIFICI DE CAN MAGRINYÀ EN EL PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA LEADER
ANUALITATS 2007-2013
CONVOCATÒRIA 2013.
Oberta la sessió, el senyor Alcalde presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“Al DOGC núm. 6530 de data 30-12-2013, ha sortit publicada ORDRE AAM/336/2013,
de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 Leader del Programa
de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els ajuts
corresponents a l'any 2013 que inclou dins de la Mesura 323 la conservació i millora del
patrimoni rural amb projectes d’inversió elegible superior a 70.000 € que generin
activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de
l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de
dinamització.
L’Ajuntament de Falset, propietari de l’immoble de Can Magrinyà, en el marc d’aquesta
mesura ha considerat convenient acollir-se a aquesta convocatòria amb el projecte
D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES SEMISOTERRANI DE L’EDIFICI PER UBICAR-HI UN
CENTRE CULTURAL PER A L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DE LA HISTÒRIA, L’ETNOGRAFIA I LA
CULTURA DE FALSET I COMARCA, redactat pels serveis tècnics municipals.
És per això que es proposa al Ple de la Corporació el següent acord:
PRIMER.- Concórrer a la convocatòria oberta per l’ORDRE AAM/336/2013, de 16 de
desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació
econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 LEADER del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els ajuts
corresponents a l'any 2013 amb el projecte D’ADEQUACIÓ DE LES PLANTES
SEMISOTERRANI DE L’EDIFICI DE CAN MAGRINYÀ PER UBICAR-HI UN CENTRE
CULTURAL PER A L’ESTUDI I LA DIFUSIÓ DE LA HISTORIA, L’ETNOGRAFIA I LA CULTURA
DE FALSET I COMARCA, amb un pressupost inicial elegible de 151.228,55 €.
SEGON.- Aprovar la realització de l’actuació un cop obtinguts els ajuts que es
sol·liciten.”
Que passada a votació es APROVADA per unanimitat dels assistents que representen
la majoria absoluta legal del nombre de regidors de l’ajuntament de Falset.

2.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL TIPUS DE GRAVAMEN APLICABLE PEL CÀLCUL DEL
L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.
Seguidament presenta als reunits la següent proposta d’acord:
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“La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual es van adoptar diverses mesures
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i d’impuls de l'activitat
econòmica, a més de permetre l’aplicació de coeficients deflactors en el valors
cadastrals dels immobles d’aquells municipis la ponència de valor dels quals hagi estat
aprovada durant els exercicis 2005, 2006 i 2007, entre els quals es troba Falset, va
modificar l'article 32 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, de manera que a
l'apartat 2 s'establia que
“En aquellos municipios en los que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 32.2
del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, el plazo para aprobar y publicar el tipo de gravamen
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se amplía hasta el 1 de marzo del ejercicio en que
se aplique el correspondiente coeficiente.”

Per tant, considerant que es facultat d’aquest ajuntament la fixació del tipus de
gravamen aplicable pel càlcul de l’impost de entre el ventall autoritza per l’article 72
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març)
(entre 0.4 i 1.1 quant es tracta de bens urbans, 0.3 i 0.9 quant es tracta de bens rústics i
0.4 i 1.3 quant es tracta de bens de característiques especials, més el recàrrec previst
als apartats b), c) i d) del punt segon del mateix article) i vistos els valors resultants de
l’aplicació del coeficient deflactor esmentat a l’expositiu anterior, es proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar de manera provisional la modificació de l’Annex únic de l’Ordenança
fisca numero 1, relativa a l’Ordenació de l’Impost de Bans Immobles, de manera que el
Tipus impositiu aplicable al càlcul de l’impost quedi com segueix:
Tipus de béns immobles de naturalesa urbana
(sense diferenciació d’usos)
Tipus de béns immobles de naturalesa rústica
Tipus de béns immobles de característiques especials

0,46 %
0,32 %
0,65 %

SEGON.- Publicar al butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis i pàgina web
municipal durant un termini de 30 dies el contingut dels presents acords pel
coneixement dels interessats i la presentació de les reclamacions que s’estimin
oportunes (17 TRLRHL) reconeixent la condició d’interessats a les persones que
tinguessin un interès directe o resultin afectats per tals acords i als Col·legis Oficials,
Càmeres Oficials, Associacions i altres Entitats legalment constituïdes per vetllar pels
interessos professionals, econòmics o veïnals, quan actuïn en defensa dels quals els són
propis.
TERCER.- Donar aquest acord per definitiu, sense la necessitat de posterior acord, cas
que durant el termini d’exposició dels presents acords no es presentin reclamacions,
publicant el text íntegre de la modificació acordada (17.4 TRLRHL) per proveir la seva
entrada en vigor amb efectes de l’exercici 2014.”
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Que passada a votació es APROVADA per unanimitat dels assistents que representen la
majoria absoluta legal del nombre de regidors de l’ajuntament de Falset.
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:05 hores del
dia de la data, de la que jo el secretari estén la present acta del contingut de la qual dono fe
signant al peu en companyia del Sr. Alcalde.
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