09/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2015

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les deu hores del dia 28
d’octubre de 2.015, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteixen a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:

1.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
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.
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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.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i
següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Reguladora de l’Impost sobre Activitats
econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2

Reguladora
Reguladora de
del’Impost
l’Impost
sobre
sobre
BénsVehicles
Immoblesde
tracció
Reguladora
mecànica
de l’Impost sobre Activitats
Reguladora
econòmiquesde l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana
Reguladora de l’impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres.
Reguladora de la Taxa per la recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans.

Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 14

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2016, 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.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprobada per unanimitat.
2.- ACORD D’ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE LES SGAE
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Es sotmet a la consideració del Ple de la Corproació, el document d’adhesió opcional de la
corporació local a la TARIFA SIMPLIFICADA creada a l’empara del que disposa el conveni
subscrit entre la l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002, el
contingut del qual es transcriu en la seva part necessària a continuació:

ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA

Document d’adhesió opcional de la corporació local a la TARIFA SIMPLIFICADA creada a
l’empara del que disposa el conveni subscrit entre la l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)
els anys 2001 i 2002.
Im. Sr. / Ima. Sra. …………………………………,alcalde president / alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de/d’ ……………………………………, de la província de/d’ ……………………., de
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple / la Comissió de Govern d’aquesta corporació amb data
…………………………………, i en ús de les facultats que li han estat conferides en virtut
d’aquest acord per a la signatura del present document d’adhesió opcional, així com de tots els
que sigui necessari ratificar perquè aquesta corporació es beneficiï dels règims previstos per
als ajuntaments adherits al conveni subscrit entre l’ACM, la FMC i la SGAE que siguin d’interès
per al municipi, declara que coneix el contingut de la TARIFA SIMPLIFICADA i, mitjançant la
signatura del present document, accepta les obligacions i els beneficis que se’n deriven,
d’acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la comunicació
pública de les obres del repertori de petit dret administrades per la SGAE resta condicionada al
pagament anual de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb les
taules de tarifes comunicades pels signants del conveni.

SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin amb preu
d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes obligacions que els que
se celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.

TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les deduccions que
aquesta preveu, és condició indispensable que en el moment de la subscripció d’aquest
document l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que compleixi
els terminis de pagament i de comunicació del contingut de la programació previstos en la
definició d’aquesta tarifa.

QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la data de la
signatura i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de desembre del 2017.
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L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per la següent fórmula:
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva
celebració.
Pagament en dos terminis, un abans de l’1 de maig i l’altre abans de l’1 de setembre,
tots dos referits al mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La
informació sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a
30 dies a partir de la seva celebració.
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans del 31 de desembre del mateix exercici
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva
celebració.
Totes les fórmules plantejades en aquest document impliquen l’obligació d’efectuar el
pagament mitjançant domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats, així com la
dotació anual de crèdit pressupostari suficient per atendre les quantitats que corresponen a la
tarifa escollida, dotació que l’entitat de gestió pot contrastar abans de l’emissió de la factura.
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que estableix el
conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs comunicant per escrit a la
SGAE l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell moment amb la deducció
corresponent, sempre que es compleixin els terminis de pagament i les condicions que es
preveuen en cada cas. Quan s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es
recullen a la definició de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:

ACORDS:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Jaume a la tarifa plana de les SGAE, amb la
modalitat de pagament únic, per la suma de 170,00 € anuals, que s’ha d’efectuar abans de l’1
de maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització de tots els documents que siguin
necessaris per la formalització del present acord.
Tercer. Notificar aquest acord a les SGAE.
_________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
Per part del Sr. Alcalde es proposa la incorporació d’un assumpte no inclòs a l’ordre del dia,
concretament una moció de suport al president Mas, a l’exvicepresidenta Ortega i a la Consellera
Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.
PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam
ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als
més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes
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en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la
Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres
han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar el dia 13
d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è
aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes
delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la
presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense
precedents a l’Europa del segle XXI.
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb el
mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb l’Associació de
Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium Cultural, i fent-nos
corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes de
suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la independència
judicial".
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega
i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre
el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a
Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta
a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces
i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del
país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes
sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels
passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble
de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol,
a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans de
comunicació.

Prèviament a tractar-se la moció es vota la urgència de la seva incorporació
S’acorda per unanimitat la seva incorporació de la moció al Ple.
Seguidament es procedeix a la votació de la moció, i sotmesa la proposta a votació és aprovada
per unanimitat.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 10:31 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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