SECRETARÍA

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE FALSET
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.:09/2014
Data: 29 d’octubre de 2014
Horari: de 20:05 h a 20:40 h
Lloc: Sala d’Actes Casa Consistorial
PRESIDEIX
Sr. Jordi Puxeu Vaqué, alcalde de l’ajuntament de Falset
HI ASSISTEIXEN
Sr. Albert Compte Jornet
Sr. Antoni Muntané Molina
Sr. Cesar López Anguera
Sr. Jordi Bargalló Bartolomé
Sra. Immaculada Pujol Torrus
Sra. Maria Jesús Sanchez
Sra. Mònica Valdivieso Martínez
Sr. Manel Caballero Perez
Sr. Jaume Capdevila
SECRETARI
Sr. Manel Alba
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Ordenances fiscals per l’exercici 2015
2. Aprovació rectificació anual Inventari de Béns a 31‐12‐2013
3. Ratificació del Decret de presidència relatiu a la proposta de Festes locals per l’exercici
2015
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. ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2015
Oberta la sessió el senyor alcalde presenta als reunits un detallat informe cronològic
dels esdeveniments que han portat fins a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya de 17 de juliol de 2014 per la qual es condemna a l’ajuntament de Falset
a pagar a Doors Movement Technology SL, una subvenció aprovada per l’ajuntament
de Falset en data 13 d’octubre de 2005.
Seguidament presenta per la seva aprovació la present proposta d’acord:
“Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores dels impostos i
taxes, per l’exercici 2015, per tal d’actualitzar a seva recaptació prevista a les
necessitats econòmiques previsibles per al proper exercici i vist el que es preveu a
l’article 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i els articles 22, 47.1 i 70.2 de la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER .‐ Aprovar provisionalment les modificacions, a les ordenances detallades que
es relacionen a continuació establint com a data inicial per a la vigència de les referides
modificacions el dia 1 de gener de 2015
IMPOSTOS
OF1
Modificar l’annex contingut a l’Ordenança Fiscal número 1 – Impost sobre Bens
Immobles – determinant els següents tipus de gravàmens per l’exercici 2015
Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,585%

Béns immobles rústics

0,60 %

Béns immobles de característiques especials

0,65 %

Incloure a l’article 5è de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’impost, la bonificació
prevista a l’article 74.2.bis del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un nou paràgraf (2.b) redactat com
segueix:
Tenen dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra , els bens
immobles dels organismes públics d’investigació i d’ensenyament universitari.
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OF5
Modificar l’annex contingut a l’Ordenança Fiscal número 5, Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, de manera que els quadres de
percentatge en funció dels períodes de generació, siguin els següents:
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA
DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS, AIXÍ COM LA
IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER
L’AJUNTAMENT
Quadre de percentatges en funció del període de generació:
Període de generació

Percentatge

Entre 1 i 5 anys

2’8 %

Fins a 10 anys
Fins a 15 anys

2’3 %
2’3 %

Fins a 20 anys

2’2 %

OF8
Modificar els epígrafs corresponents de manera que quedin com segueix:
EPÍGRAF III. COMPULSES I VALIDACIONS.
1. Compulsa de documents, per una sola plana
2. Compulsa de documents, per les dues planes

0.20 €
0.20 €

EPÍGRAF IV. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS.
1. Per a l'obtenció de llicències d'obertura i funcionament, per expedient:
Tipus
1
2
3
4
5
6
7
8

Taxa (€)
1.417,89 €
1.738,86 €
4.288,78 €
811,85 €
1.738,86 €
1.606,85 €
362,65 €
149,13 €

OF10
Modificar els epígrafs corresponents de manera que quedin com segueix:
Article 7è. QUOTA TRIBUTARIA.
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La quota tributària es determinarà per l'aplicació de la tarifa següent:
Concessió drets funeraris
Nínxols 1ª
Nínxols 2ª

1.160,00 €
970,00 €

Nínxols 3ª

780,00 €

Nínxols 4ª

650,00 €

Columbaris 1 ª

429,62 €

Columbaris 2 ª

357,84 €

Columbaris 3 ª

322,22 €

Columbaris 4 ª

286,59 €

Conservació d’espais, quota anual:
Nínxols

15,00 €

Altres espais en concessió

27,21 €

Altres:
Servei Inhumació nínxol
(placa formigó)

66,93 €

Servei Inhumació nínxol
envà maó

84,20 €

Trasllat despulles dins cementiri

93,48 €

Trasllat despulles fora cementiri

93,48 €

Neteja nínxol, restes i sudaris
sanitaris
Tocar campanes

48,57 €
6,53 €

OF11
PRIMER .‐ Modificar els articles indicats de manera que quedin redactats com segueix:
Article 4rt, QUOTA TRIBUTÀRIA.
“La quota tributària es calcula i es liquida de manera trimestral en funció dels
metres cúbics consumits d’aigua, a raó de 0,335 € per cada metre cúbic
consumit, establint una quota mínima de 6,03 € per trimestre, equivalents al
consum de 18 m3. Quan el consum sigui de més de 350m3 consumits d’aigua
es cobrarà a raó de 0,01 €”
“Article 5è. ACREDITAMENT.
La taxa s'acredita el primer dia de cada trimestre natural. Si l'autorització
d'escomesa o la presa efectiva no autoritzada es verifiquessin durant el curs del
trimestre, s'entendrà acreditada per al període en qüestió des del primer dia
del trimestre.”
Apartat 3er, de l’article 6è
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“3. Qualsevol canvi en la qualitat de subjecte passiu haurà d'ésser notificat per
l'interessat a l'Ajuntament, i no sortirà efectes sinó a partir del trimestre
natural següent a aquell en què es produeixi aquesta notificació”
Segon .‐ Eliminar l’apartat 2ón de l’article 6è.
OF17
Afegir a l’article 6è de la taxa un nou apartat 3r., amb la redacció següent:
Article 6. Gestió de la taxa
3.‐ Durant els dies de celebració de la Fira de Sant Andreu, es bonificarà en un 95%
l’import de la taxa aplicable als paradistes amb domicili fiscal a la comarca del
Priorat.”
OF18
PRIMER .‐ Modificar l’article 6è de l’ordenança reguladora de manera que quedi
redactat com segueix
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Epígraf primer. Piscina, pista esportiva i tennis
PISCINA
Carnet Adults
Carnet infantil
Entrada adults laborable
Entrada fins a 12 anys
Curs de natació
Grups col∙lectius i grups d’allotjaments turístics
Carnet infantil + curs natació
Conjunt de carnet més curs natació adult

35,00 €
25,00 €
4,00 €
3,00 €
25,00 €
1’00 €/persona/dia
35,00 €
45,00 €

SEGON .‐ Eliminar les indicacions relatives a la biblioteca municipal i al teatre de
l’Artesana
OF27
Modificar l’article 4art. de l’ordenança reguladora de manera que quedi redactat com
segueix
Article 4. Tarifes
La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa a les
tarifes següents:
Servei operari brigada
Oficial brigada obres
Lloguer màquina elevadora

Per hora o fracció
17,70 €
Per hora o fracció
25,80 €
60,00 €/mig dia més preu d’hora oficial que la manipula
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OF29
La quantia del preu públic es determinarà aplicant les tarifes següents:
Per la utilització de la sala de l’Absis
del castell fins a 3 hores

150,00 €/. Si es volen suplements
afegir el cost.

Hores suplementàries
Per a la utilització en concerts
Exposicions (fins a una setmana)
Altres usos

20 €/hora
200 €/hora
300,00€/setmana
Neteja especial: 50 €/hora

OF32
La quantia del preu públic de l’apartat A) es determinarà aplicant les tarifes següents:
A) DIVERSOS
Entarimats (excloses les entitats sense ànim de lucre)
Equips de so
Utilització instal∙lacions municipals
Quota per assistir a classes de gimnàstica 2 hores per
setmana i en fraccions de mesos
Quota per assistir a classes de gimnàstica 2 hores per
setmana, al trimestre
Altres usos

152’00 €
67’00 €
66’18 €/mes
20 € al mes
50€/mes
20€ cada dues hores
d’utilització

SEGON .‐ Sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini de 30 dies
hàbils, comptats a partir del dia següent al de la data de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província.
TERCER .‐ Elevar aquest acord a definitiu sense necessitat de posterior acord cas que no
es presentin reclamacions durant el període d’informació pública publicant el text
íntegre de la modificacions esmentades en el Butlletí Oficial de la Província.”
Passada la proposta a votació es APROVADA per unanimitat dels assistents.

2. APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31‐12‐2013
Seguidament presenta als reunits la següent proposta d’acord:
“En compliment del que es disposa en l'article 86 del Reial decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d'Abril, presentades les certificacions referent als Acords que han implicat
alteracions en el patrimoni municipal de l'Ajuntament.
Realitzades les rectificacions oportunes en l'Inventari de béns i drets d'aquesta Entitat.
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Emès l'Informe de Secretaria referent a la Legislació aplicable i procediment a seguir, es
proposen l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de béns i drets pertanyents a
aquest Municipi, referit a 31 de desembre de 2013 que es resumeixen a continuació.
Epígraf
1
1
1
1
1
1
1

Subepígraf
1
1
1
1
1
1
1

3
3

1
5

Classe
Parcs i jardins
Places i vials
Vials no urbans
Altres bens d’us públic
Immobles afectes a l’ús públic
Mobiliari afecte servei públic
Propietat immaterial afecta servei públic

Immobles de caràcter patrimonial
Títols de capital d’empreses

TOTAL A 31/12/2013

Bens
12
103
4
3
45
144
1
312

Valor a 31/12/2013
1.170.888,18 €
6.526.475,32 €
37.745,38 €
204.859,07 €
12.435.655,33 €
451.237,14 €
16.577,71 €
20.843.438,13 €

8
1
9

424.629,33 €
245.600,00
670.229,33 €

321

21.513.667,46 €

SEGON .‐ Remetre còpia de l’inventari rectificat a l’Administració de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma.”
3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA RELATIU A LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS
PER L’EXERCICI 2015
Seguidament el senyor alcalde presenta per a la seva ratificació l’acord de la Junta de
Govern Local de 15 de setembre, en el que es proposen les dates de 25 de maig i de 17
d’agost com a festes de caràcter local per l’exercici 2015.
Passada a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels assistents..
I no havent més temes a tractar, pel Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 20:40 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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