
ACTA PLENARI DE NATURALESSA ORDINARIA DE DILLUNS, 3
D'OCTUBREDE2016.

HORA: 20,00 HORES a 21,30 HORES.

LLOC: Sala de Sessions de la Casa Consistorial.

Hi assisteixen:

-Marc Bigordá Prió, alcalde del TSG-AM.

-Francesc Dols Nassarre, regidor de TSG-AM.

-Roger Dueso Cañáis, regidor de TSG-AM.

-Jordi Gallego Paz, regidor de TSG-AM.

-Jesús Duch Gatell, regidor de CIU.

Actúa com a Secretária-Interventora en régim d'acumulació, Marta Cajide Barbeito.

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ D'ACTES: 4 DE JULIOL DE 2016.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNAN1MITAT DELS
MEMBRES ASSISTENTS.

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ D'ORDENANCES
F1SCALS.

2.1.- MODIFICACIÓ ORDENANCA FISCAL: IIVIPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACC1Ó MECÁNICA.

Es pretén en aquesta proposta de modificació afegir dos apartats quart i cinc a 1'article

4 de la ordenanza fiscal reguladora del impost de vehicles de tracció mecánica, en el

sentit de regular una bonificació pels vehicles histories amb un percentatge del 75% i

ais vehicles amb una antigüetat de 25 anys amb un percentatge del 75%.

Realítzada la tramitació estabierta, ates 1'informe de Secretaria de data 28 de setembre

de 2016, i en compliment cTalló que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

mar^, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisen^eé Lócala i

atenent a la Provisió d'Alcaldia de data 21 de setembre de 2016



ES PROPOSA al Plenari de la Corporació 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la modificació de ¡'Ordenanza fiscal reguladora de 1'IMPOST DE

VEHICLES DE TRACCIO MECÁNICA, en concret de 1'article 4 amb el següent

redactat:

"4.- S'estableix una bonificado de fms al 75% pets vehicles histories, ais que es

refereíx 1'article 1 del Reglament de vehides histories, R.D. 1247/1995, de 14 de Julio!.

El carácter historie del vehicie s'acred¡tará aportant certificado de catalogQdó com a

tal per l!órgan competent de la Generalitat de Catalunya.

5.- S'estab¡e¡x una bonificado del 75% per ais vehicles que tínguin una antiguítat

superior a 25 anys.

L'ant¡guftat del vehicle es comptará des de la data de ¡a seva fabricació; si aquesta no

es conegués, es prendrá coma a tal la de la seva matrículació, o, si de cas h¡ manca,

/a data en qué e! corresponent típus o varíant es va deixar de fabricar."

SEGON. Donar a 1'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjangant exposició

d'aquest en el taulell d'anuncis de 1'Ajuntament i en el Butlletf Oficial de la Provincia,

per termini de trenta dies hábils, dins deis quals els interessats podran examinar-lo i

plantejar les reclamacions que considerin convenients.

TERCER. Considerar, en el supósit de que no es presentin reclamacions a 1'expedient,

en el termini anteriorment indicat, que 1'Acord es definitiu en base a l'ari:icle 17.3 del

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis.

QUART. Facuitar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats

amb aquest assumpte.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS

MEMBRES ASS1STENTS (CINC).

2.2.- MODIFICAC1Ó ORDENANCA FISCAL: 1MPOST SOBRE INCREMENT DE

VALOR DE TERRENYS_D_E NATURALESA URBANA.

Es pretén en aquesta proposta de modificado aprovar uns nous perceptátges db^s

elements necessaris per la determinado de 1'obligació tributaria de/prñpü^t sobre
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1'increment del valor deis terrenys urbans, aixf com 1'imposició deis elements

d'ordenació potestativa.

Es propasen com nous valors:

Article 1.- Quadre de percentatges en funció del període de generado.

Regulado actual Regulació nova

Entre 1 i 5 anys 3,1 2,0

Finsa 10anys 2,8 2,0

FÍnsa15anys 2,7 2,0

Finsa20anys 2,7 2,0

Article 1.- Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributaria.

Regulado actual Regulado nova

Entre 1 i 5 anys 25% 20%

Finsa 10 anys 25% 20%

Fins a 15 anys 25% 20%

Fins a 20 anys 25% 20%

Realitzada la tramitació establerta, ates 1'informe de Secretaria de data 28 de setembre

de 2016, i en compliment d'alló que cfisposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Lleí Reguladora de les Hisendes Locáis, i

atenent a la Provisíó d'AIcaldia de data 21 de setembre de 2016.

ES PROPOSA al Plenari de la Corporació 1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar la modificado de ¡'Ordenanza fiscal reguladora de 1'impost sobre

1NCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA, peí que fa ais

elements necessarís per la determinado de 1'obligació tributaria de 1'impost sobre

1'increment del valor deis terrenys urbans, així com l)impos¡ció deis elemente

d'ordenació potestativa, en els següents termes:

Article 1.- Quadre de percentatges en fundó del període de generació.

Percentatge

Entre 1 i 5 anys 2,00.

Finsa 10anys 2,00.

Fins a 15 anys 2,00.

Fins a 20 anys 2,00.



Article 1.- Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributaria.

Tipus

Entre 1 ¡ 5 anys 20%.

Finsa 10 anys 20%.

Finsa 15anys 20%.

Fins a 20 anys 20%.

SEGON. Donar a 1'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjangant exposició

d'aquest en el taulell d'anunc¡s de !'A]untament i en el ButHeti Ofíciai de la Provincia,

per termini de trenta dies hábils, dins deis quals els interessats podran examinar-lo i

plantejar les reclamacions que considerin convenients.

TERCER. Considerar, en el supósit de que no es presentin reclamacions a 1'expedient,

en el termini anteriorment indicat, que 1'Acord es deflnitiu en base a 1'article 17.3 del

Reiai Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text Refós de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locáis.

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats

amb aquest assumpte.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S'APROVA PER UNANIMITAT DELS

MEMBRES ASSISTENTS (CINC).

3.- PROPOSTA D'APROVAC1Ó COMPTE GENERAL 2015.

Ates el compte general de 1'exercici 2015, juntament amb tota la seva documentado

annexa a aquest, segons la legislado vigent.

Ates que el titular de la Intervenció municipal de fons va procecfir a la formado del

compte general d'aquesta corporació corresponent a 1'exercici económic 2015,

juntament amb tota la seva documentado annexa.

Ates que posteriorment, la comissió especial de comptes de FAjuntament deis

Garidells en sessió celebrada en data 8 d'agost de 2016, va emetre I^nfeFmg

preceptiu corresponent en relació amb el compte general d'aquesta corpjsrfació relatiu

a 1'exercici 2015.



Ates que mitjan^ant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Provincia no 157, de

data 17 cfagost de 2016, el compte general -juntament amb 1'informe de dita

comissió- van ser objecte cTexposició al públic durant el termini de quinze dies, durant

eis quals, i vuit dies mes, els ¡nteressats van poder presentar reclamacions,

objeccions o observacions.

Ates que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada peí Secretan

general de la corporació, durant el termini d'exposició al públic del compte esmentat, i

vuit dies mes, no s'han presentat les al-legacions.

De conformitat amb el que estableix 1'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 cfabril,

reguladora de les bases del régim local, ES PROPOSA al Pie de la Corporació

1'adopció deis següents ACORDS:

PRIMER. Aprovar el compte general de 1'exercici 2015, compres peí compte general

del mateixAjuntament.

SEGON. Remetre el compte general aprovatjuntament amb tota la documentado que

la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal com estableix 1'article 212.3

del Reial decret legislatíu 2/2004, de 5 de mar?, peí qual s'aprova el Text refós de la

Llei reguladora de les hisendes locáis, i, en compliment deis mandáis de la Llei

orgánica 2/2012, de 27 d'abr¡[, d'estabilitat pressupostária i sostenibilitat financera, i la

resta de normativa concordant, al MÍnisteri d'hisenda i administracions publiques.

SOTMÉS AQUEST PUNT A VOTACIÓ, S)APROVA PER UNANIMITAT DELS

MEMBRES ASSISTENTS (CINC).

4- DONAR COMPTE DE LES SUBVENCIONS SOL-LICITADES I CONCEDIDES.

Es dona compte de les subvencíons sol-licitades i concedides per part de la Diputado

de Tarragona, peí que fa a 1'anualitat 2016.

5.- PRECS I PREGUNTES.

No h¡ ha precs í preguntes.

Es dona perfinalitzada aquesta sessió, essent les 21,30 hores.


