ACTA NÚM. 9. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 24
D'OCTUBRE DE 2013

Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 24 d'octubre de 2013, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió
ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Illm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Illm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sr. Joan Sanahuja i Escribà
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Illm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretària accidental
Sra. Mercè Roquer i Compte

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 MC 145. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a l'oficina
d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.
-------------------Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 26
de setembre de 2013.

La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior,

corresponent al passat 26 de setembre de 2013, la qual és aprovada per unanimitat dels
presents.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

-------------------La sra. Jou s'incorpora a la sessió.

Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 6 de setembre al dia 1
d'octubre de 2013.
El Ple es dóna per assabentat.

--------------------

Acord núm. 3.

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'octubre de
2013, va acordar informar favorablement, amb el vot a favor del Sr. Planas (9), CAP (0) en
contra i les abstencions dels Srs. Sanahuja (4), Flores (3), Ramírez (2), Fernández (1),
Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), la següent proposta del Regidor de Manteniment d'Espais
Públics i Medi Natural.
MEDI AMBIENT
CDP_13/ 12

Exp. 1420/2013: Vist l'expedient 1420/2013 Ordenança reguladora del soroll i les
vibracions.
Atès que a l'expedient 1420/2013 consta la documentació de la proposta de l'Ordenança
municipal reguladora del soroll i les vibracions i la proposta de mapa de capacitat acústica.
Vist l'informe emès per el tècnic de Medi Ambient, en data 30 de setembre de 2013, en el
qual s'informa favorablement els esmentats Ordenança i mapa.
Vist l'informe tècnic de la regidoria de Participació Ciutadana.

Per tot això, el regidor de Manteniment d'Espais Públics i Medi Natural proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions i
la proposta de mapa de capacitat acústica.
SEGON.- Sotmetre l'esmentat text a informació pública i audiència dels interessats
mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, tauler d'anuncis de la Corporació i pàgina web municipal, durant un termini de
trenta dies hàbils, a comptar des del següent al de la darrera publicació del corresponent
anunci en un dels diaris oficials indicats, als efectes de presentació d'al·legacions i
suggeriments.
TERCER.- Establir que finalitzat el citat termini d'informació pública, el Ple Municipal haurà
de resoldre les al·legacions i suggeriments que es presentin. En cas de no presentar-se cap
al·legació ni reclamació, l'ordenança es considerarà com a definitivament aprovada sense
necessitat de cap nou acord plenari. Aprovat el text definitivament, l'ordenança entrarà en
vigor després de la seva publicació integra en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils al qual fa referència l'article 70.2, en
relació a l'article 65.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
QUART.- Donar publicitat àmplia d'aquest acord a través de la pàgina web municipal i
Olesa Ràdio emissora municipal, a fi i efecte que els afectats puguin presentar les
oportunes al·legacions.
Votació.
APROVAT per NOU (9) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart i Esparbé, TRES (3) vots en contra dels senyors/es Jou,
Paloma i Sanahuja, i VUIT (8) abstencions dels senyors/es Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i Monfort.

--------------------

Acord núm. 4.

Donar compte sobre el compliment de les obligacions previstes al
Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny de 2013, de mesures urgents
contra la morositat de les administracions públiques i de suport a
entitats locals amb problemes financers.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 17 d'octubre de 2013 es dóna per
assabentada sobre el compliment de les obligacions previstes al Reial Decret Llei 8/2013,
de 28 de juny de 2013, de mesures urgents contra la morositat de les administracions
públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.

HISENDA
FCM_13/ 19

Proposta del Regidor d'Hisenda
Exp. 1253/2013
El Reial Decret llei 8/2013, de 29 de juny de 2013, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers,
estableix en el seu article núm. 16.1. que fins el 19 de juliol de 2013, l’interventor de l’entitat
local ha d’enviar per via telemàtica i amb signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques una relació certificada en què figurin les obligacions que
esmenta l’article 3, de la qual aquell està obligat a informar el Ple de la corporació
respectiva. En aquesta relació s’han d’especificar l’aplicació pressupostària i el tipus de
relació jurídica, incloent-hi, si s’escau, la modalitat contractual, de la qual es deriva
l’obligació inclosa en la relació esmentada.
Vist l’informe de remissió de la Intervenció i Tresoreria municipals, la informació que es
presenta al Ple relativa al compliment és la següent:

- Obligacions pendents de pagament d’acord amb el que estableix l’article 3 del reial decret
llei 8/2013 (annex núm. 1).
- Sol·licitud de certificats individuals i respostes (annex núm. 2).
- Finalització del procés de la relació certificada en data 18 de juliol de 2013 (annex núm.
3).
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 5.

Donar compte al Ple de la corporació municipal sobre el compliment
dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials de l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 17 d'octubre de 2013 es dóna per
assabentada sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials de l’Ajuntament d’ Olesa de
Montserrat.

HISENDA
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Proposta del regidor d'Hisenda
Exp. 1400/2013
Vist l’article 4.3. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, segons el qual:

“Els tresorers o, si no, els interventors de les corporacions locals han d’elaborar
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada entitat local, que ha d’incloure necessàriament el
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el
termini”.
Vist el punt 4 de l’esmentat article, el qual diu literalment:

“Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el Ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que,
d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera
de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes
esmentats”.
Atès que l’article 5.4. de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, determina que: “La intervenció o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat ha d’incorporar a l’informe trimestral al Ple que regula
l’article anterior una relació de les factures o els documents justificatius respecte als quals
hagin transcorregut més de tres mesos de reconeixement de l’obligació o l’òrgan gestor
n’hagi justificat l’absència de tramitació. El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del
dia de la reunió en la qual tingui coneixement d’aquesta informació, ha de publicar un
informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagin presentat
agrupant-los segons l’estat de tramitació”.
Vist l’informe de remissió de la Tresoreria municipal, la informació que es presenta al Ple
relativa al segon trimestre de 2013 és la següent:

- Pagaments efectuats en el segon trimestre de 2013 d’acord amb l’annex núm. 1.
- Factures o documents justificatius quan, al final del trimestre, hagin transcorregut més de
tres mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, d’acord amb l’annex núm. 2.
- Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del segon trimestre,
d’acord amb l’annex núm. 3.
- Interessos de demora pagats en el segons trimestre, d’acord amb l’annex núm. 4.

- Informe de Tresoreria. Tutela financera, d’acord amb l’annex núm. 5.
Votació.
El Ple es dóna per assabentat.

Acord núm. 6.

-------------------Propostes modificacions de crèdits

Acord núm. 6.1. Modificació de crèdit 28/13. Crèdit extraordinari.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 17 d'octubre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 5 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1),
Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1) 1 abstenció del Sr. Paloma (1) i cap vot en contra (0), la
proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
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Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1252/2013
Vist l’informe del departament de Medi Ambient, de sol•licitud de modificació de crèdit, per
un import de 1.200,00 €, del qual es constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari
per a la concessió d’una subvenció a la Junta de Compensació de Ribes Blaves per a la
conservació dels camins de Ribes Blaves.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit de despeses d'altra
aplicació no compromesa del pressupost vigent, el crèdit de la qual no està compromès i
s'estima reduïble segons s’indica a l’informe que consta a l’expedient.
Atès que aquesta actuació no es pot demorar per a l’exercici següent.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament
justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37
del reial Decret 500/90.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 28/13, per crèdit extraordinari, per
un import de 1.200,00 €, al pressupost de 2013, finançat amb baixa per anul•lació d’una
aplicació pressupostària del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.

SEGON. Exposar al públic durant quinze dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
TERCER. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
QUART. Notificar aquests acords a la regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi
Natural.”
Votació.
APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas,
Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Manfredi, Ramírez, Fernández,
Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Jou,
Paloma, Sanahuja, Monné, López i Flores.

La sra. Escamilla s'incorpora a la sessió.

Acord núm. 6.2. Modificació de
extraordinari.

crèdit

34/13.

Suplement

de

crèdit

i

crèdit

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 17 d'octubre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martínez (9) i Sr. Cornellas (1) 4 abstencions del
Sr. Paloma (4), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0),
la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
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Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1445/13
Vist l’informe del departament de Territori i Urbanisme, de sol•licitud de modificació de
crèdit, per un import de 580.276,00 €, del qual es constata la necessitat de suplementar i
d’habilitar aplicacions pressupostàries per a realització d’inversions no previstes en el
pressupost de 2013, per a l’execució d’obres de caràcter urgent, i de la indicació que la font
de finançament serà la concertació d’una operació de crèdit.

El finançament que es proposa és la previsió d’un major ingrés mitjançant la concertació
d’una operació de crèdit a llarg termini per aquest mateix import.
Atès que aquestes actuacions no es pot demorar per a l’exercici següent.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament
justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37
del reial Decret 500/90.
Vist l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació
d’urgència del procediment i, tenint en compte que la modificació de crèdit ha d’estar
definitivament aprovada al més aviat possible per tal de consolidar el préstec abans del 31
de desembre de 2013.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la declaració d’urgència de l’expedient per tal que la modificació de crèdit
esdevingui definitiva al més aviat possible per tal de consolidar el préstec abans del 31 de
desembre de 2013.
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 34/13, per suplement de crèdit i
crèdit extraordinari, per un import de 580.276,00 €, al pressupost de 2013, finançat amb la
concertació d’un crèdit, d’acord amb el resum de modificacions de crèdit contingut a
l’expedient.
TERCER. Aprovar els projectes comptables següents:
2013
2013
2013

2
2
2

ESM23
VPM24
URM25

23
24
25

INVERSIONS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS
URBANITZACIÓ CARRERS

QUART. Exposar al públic durant vuit dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
CINQUÈ. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
SISÈ. Notificar aquests acords a les regidories d’Esports, Manteniment d’Espais Públics i
Medi Natural i Territori i Urbanisme.”
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i ONZE (11)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez, Fernández i Monfort.

--------------------

Acord núm. 7.

Modificació de les ordenances fiscals per al 2014

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió extraordinària celebrada el 17 d'octubre de 2013 ha acordat informar
favorablement per 2 vots a favor del Sr. Martínez (9) i Sr. Cornellas (1) 4 abstencions del
Sr. Paloma (4), Sr. Manfredi (2), Sr. Fernández (1) i Sra. Monfort (1) i cap vot en contra (0),
la proposta modificada del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació:
HISENDA
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Proposta modificada del regidor d’Hisenda
Exp. 1255/2013
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
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 la Intervenció,el regidor d’Hisenda proposa al
Ple l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment les modificacions de l’ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2014 i següents, el contingut de les quals s’adjunten a aquesta proposta com
annex número 1.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents les modificacions, el
contingut de les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de les
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1
Impost sobre béns immobles
Ordenança Fiscal núm. 3
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Ordenança Fiscal núm. 20 Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança fiscal núm. 25
Taxa per la instal•lació de quioscos a la via pública
Ordenança fiscal núm. 26
Taxa per drets d’examen
Ordenança fiscal núm. 29
Taxa per la utilització d’espais municipals i d’altres
instal•lacions no esportives
Tercer. Indicar que el text de l’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a que es refereix l’acord primer, és coincident en tot allò
que constitueix prescripció legal obligatòria i general d’aplicació amb el model aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de
2013 (annex número 2), llevat de les modificacions contingudes a l’annex número 1 que
s’adjunta a la proposta.
Quart. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major
difusió de la província.
Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les modificacions 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.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
modificacions.
Sisè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2. d) del Decret 94/1995, de 21
de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.”
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Cornellas, DOS (2) vots en contra dels senyors
Manfredi i Ramírez, i NOU (9) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Sanahuja,
Escamilla, Monné, López, Flores, Fernández i Monfort.

--------------------

Acord núm. 8.

Assumptes urgents

Votació conjunta de les urgències:
Aprovat per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez,
Fernández i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Jou,
Paloma, Sanahuja, Escamilla i Monfort.

La sra. Muñoz i el sr. Manfredi s'absenten de la sessió.

Acord núm. 8.1. Proposta aprovació modificació de crèdit 38/13,
extraordinari.

per

crèdit

HISENDA
MLA_13/ 81

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1510/2013
Vist l’informe del departament de Medi Ambient, de sol•licitud de modificació de crèdit, del
qual es constata la necessitat d’habilitar un crèdit extraordinari, per un import de 4.939,70 €,
per garantir el cofinançament del 35% per part de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb
la Diputació de Barcelona per a l’actuació Elaboració del catàleg de camins municipals, i de
la indicació del crèdit que ha de servir de finançament.
Atès que el finançament es proposa mitjançant la baixa del crèdit de despeses d'altra

aplicació no compromesa del pressupost vigent, el crèdit de la qual no està compromès i
s'estima reduïble segons s’indica a l’informe que consta a l’expedient.
Atès que aquesta actuació no es pot demorar per a l’exercici següent.

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat, plenament
justificades, conforme el que disposa l’article 177 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 35 a 37
del reial Decret 500/90.
Vist l’article 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, relatiu a la tramitació
d’urgència del procediment i, tenint en compte que la modificació de crèdit ha d’estar
definitivament aprovada al més aviat possible per tal de complir amb els terminis del
cofinançament de l’actuació .
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la declaració d’urgència de l’expedient per tal que la modificació de crèdit
esdevingui definitiva al més aviat possible per tal de complir amb els terminis del
cofinançament de l’actuació .
SEGON. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 38/13, per crèdit extraordinari, per un
import de 4.939,70 €, al pressupost de 2013, finançat amb baixa per anul•lació d’una
aplicació pressupostària del pressupost vigent, d’acord amb el resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
TERCER. Exposar al públic durant vuit dies, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions
que estimin convenients davant el Ple.
QUART. Finalitzat el període d’exposició pública, en cas que no s’hagi presentat cap
reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense que sigui necessari un
acord plenari i sense que entri en vigor fins que s’hagi publicat l’esmentada modificació.
CINQUÈ. Notificar aquests acords a la regidoria de Manteniment d’Espais Públics i Medi
Natural.
Votació.
APROVAT per TRETZE (13) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Monné, López, Flores, Ramírez i Cornellas, Cap (0) vot
en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla,
Fernández i Monfort.

La sra. Muñoz i el sr. Manfredi s'incorporen a la sessió.

Acord núm. 8.2. Proposta aprovació provisional de la modificació de l'ordenança
fiscal núm. 22 per a l'exercici 2014 i següents.
HISENDA
MLA_13/ 82

Proposta del regidor d’Hisenda
Exp. 1501/2013
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
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.
Vista la petició del concessionari, la Memòria de l’Alcaldia, l’informe del departament i de la
Intervenció, el regidor d’Hisenda proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents les modificacions, el
contingut de les quals s’adjunten a aquesta proposta com annex número 1, de l’ordenança
fiscal número 22 reguladora de la taxa de cementiri municipal i de l’edifici de serveis
funeraris.
Segon. Publicar l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província i en un diari de major
difusió de la província.

Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les modificacions 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.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
modificacions.
Quart. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació
d’ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin aprovat
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.d) del Decret 94/1995, de 21 de
febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Sanahuja, Escamilla, Monné,
López, Flores, Fernández i Cornellas, Cap (0) vot en contra, i TRES (3) abstencions dels
senyors/es Manfredi, Ramírez i Monfort.

--------------------

Els srs. Manfredi i Ramírez s'absenten de la sessió.

Acord núm. 9.

Control, Precs i Preguntes

--------------------

La presidència aixeca la sessió a tres quarts i deu de dotze de la nit, de la qual, com a
secretària accidental, estenc aquesta acta de catorze pàgines.

