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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT DEL
DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018
Identificació de la sessió
Núm.
27
Caràcter:
Extraordinària
Data:
25 d’octubre de 2018
Lloc:
Sala de reunions de l’ajuntament
Hora:
Comença a les 20:05 hores.
Assistents
Albert Marcé Pujol
Lourdes Marsal Capdevila
Carme Crosas Vigué
Jaume Heras Balmes
Joan Colom Alibés
Han excusat la seva assistència
Josep Aulet Barris
Lluis Manel Dorca Aragonès
Secretari
Pere Sala Bassols
Desenvolupament de la sessió
L’alcalde obre la sessió i seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia.
1.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 2019
Vista la proposta d’acord, següent:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària,
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de Secretaria – Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança Fiscal núm.4, reguladora de l’ Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana ( Plus vàlua)
Modificar els articles següents:
Article 2- s’afegeix un apartat 15è article 2.-Actes no subjectes.
15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions oneroses de terrenys, respecte
de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d'increment de valor, tret que
l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor.
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El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar les
proves que acreditin la inexistència d'increment de valor
Article 13è, es modifica l'apartat 1er de l'article 13è.-Comprovació de les autoliquidacions
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació
correcta de les normes reguladores de l'impost i, per tant, que els valors atribuïts i les bases i
quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense perjudici de les facultats de
comprovació previstes a la Llei general tributària, i en especial pel que es refereix als valors
declarats pel subjecte passiu als efectes del que es preveu a l'apartat 15è de l'article 2
d'aquesta Ordenança.
Ordenança Fiscal núm. 7- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
Article 6è.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:

Tarifa/anual

a)Ocupació mitjançant taules i cadires:
Per cada metre ² de superfície ocupada:
25,00
b) Ocupació mitjançant qualsevol altra element i/o expositor
Per l’ ocupació amb un expositor de 80x 220 cms, havent-se
105,00
d’autoritzar els elements a exposar, quota anual

Ordenança fiscal núm. 15.- Reguladora de TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS
Modificar els articles següents:
Article 5- Quota tributària.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Concepte
a) Per cada habitatge, sigui en zona rural o urbana
b)Per cada habitatge, que visquin jubilats sols i estiguin empadronats

Article 12. Quota tributària

Tarifa
107,10
54,00

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Concepte
Tarifa
a) Hotels, hostals i fondes de més de deu places i càmping
1.349,50
b)Botigues i apartaments
133,10
c) Pensions, cases d’hostes, cases de colònies, residències i altres centres 1.100,00
que no excedeixen de deu places
d) Peixateries, carnisseries i semblants
346,00
e) Restaurants
838,50
f) Cafeteries, bars, tavernes, oficines bancaries
359,50
g)Establiments industrials, RCP, allotjaments rurals i d’altres no contemplats

285,70

PREU PÚBLIC PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A L'APARCAMENT MUNICIPAL
Article 4r.- Concepte i tarifes
1.- La quantia dels preus públics es determinarà per l'aplicació de les següents tarifes:
2)Vehicles autocaravanes
2.1 Aparcament temporal: de 0 a 30 minuts Gratuït
2.2 Aparcament temporal: a partir de 31minuts fins a 24:00 hores: 2,48 €
De 24:01 h. fins a 48:00 h. : 5,79 €
A partir de 48 :01 h. : 11,57 €
2.4 Per pèrdua de tiquet : 16,53 €
Tercer. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
No obstant el Ple decidirà.·”
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L’alcalde explica el contingut de la proposta d’acord i per part del secretari interventor
s’explica

Seguidament l’alcalde aixeca la sessió, quan són les divuit hores i quaranta minuts, de la
qual estenc aquesta acta com secretari que ho certifico.
L’alcalde,

El secretari,

