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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 D’OCTUBRE DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia disset 
d’octubre de 2017, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es constitueix 
el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteixen a l'acte els Regidors  Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, Sra. 
Olga Saus i Marginet i el Sr. Ferran Sayes Jato. 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina.

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.

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.
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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, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió 
d’Hisenda, 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 2018 i següents, així com el seu text refós.

Segon.-   Aprovar provisionalment  per  a l’exercici  de 2018 i  següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: (2) 

Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora  de  l’Impost  sobre  activitats 
econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora  de  l’Impost  sobre  construccions, 
instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora  de  la  Taxa  per  la  prestació  dels 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans.

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació del servei 
de gestió de residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora  de  la  taxa  per  llicències  o  la 
comprovació d’activitats classificades en matèria 
d’urbanisme 

Tercer.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2018, 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.
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents,  amb tres 
votes a favor dels regidors de CIU i dos a favor dels regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que no hi ha increments, excepte la taxa de residus 
en la que s’ha incorporat un nou epígraf pel tema dels campaments, refugis i cases de colònies 
que no estava previst, i des del Consell es va creure que havien de contribuir amb la quota de 
residus i es proposa una quota de 5 € anuals per plaça.

Afegeix que també es proposa una modificació de darrera hora, que es va aprovar en el Ple del  
Consell  del  divendres  passat,  que  consisteix  en  afegir  un  nou  epígraf,  incloent  una  nova 
categoria de supermercats, de 250 fins a 499 m2, amb una quota de 815 €, per no penalitzar els 
petits comerços.

El Sr. Ferran Sayes demana quin marge de maniobra té l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde respon dient que és la proposta efectuada pel Consell Comarcal i que en tot cas 
es poden proposar modificacions.

La Sra. Secretària intervé i manifesta que si s’aproven tarifes per sota de la proposta efectuada 
pel Consell Comarcal, la diferència del cost l’hauria d’assumir l’Ajuntament.

El Sr. Ferran Sayes demana si des de l’Ajuntament es podria incrementar.

La Sra. Secretària contesta dient que hi ha un estudi de costos al darrera de la taxa, i l’ingrés 
no pot ser superior al cost del servei.

El Sr. Alcalde, informa que quan s’hagi posat en funcionament el porta a porta, i a partir del  
segon any, si es generen menys residus i es recicla més hi ha possibilitat de rebaixar-se la 
quota, però això és un supòsit que caldrà veure l’any vinent un cop estigui aplicat el porta a 
porta.

El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha novetats al respecte.

El Sr. Alcalde respon dient que hi ha unes 7 o 8 persones que seran informadors, i que primer 
faran informació als comerços i després a la resta.

Es proposa la incorporació d’una moció de condemna de la violència, a l’ordre del dia de la sessió, 
el contingut de la qual es transcriu literalment a continuació:

MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol  repressor que ha exercit  una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena,  coratjosa,  pacífica  i  persistent  d’uns  ciutadans  que  van  sortir  a  votar  i  exercir  la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

El Govern espanyol ha utilitzat les vies judicials per aturar el procés, en comptes de dialogar.  
D’aquí  que,  l’ús  de  la  justícia  i  la  violència  va  acabar  ahir,  dilluns  dia  16  d’octubre  amb 
l’empresonament dels presidents de les dues entitats sobiranistes, en Jordi Sanchez, president 
de  l’ANC,  i  en  Jordi  Cuixart,  president  d’Òmnium  Cultural,  acusats  de  sedició  per  les 
mobilitzacions del 20 i 21 de setembre.

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,
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PRIMER.- Condemna de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per  
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que 
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

SEGON. Dona tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del passat dia  
1 d’octubre a Catalunya. 

TERCER.- Exigeix la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint  amb violència  les  llibertats  i  drets  fonamentals  de la  ciutadania.  Demanar  que el 
Govern  de  l’Estat  assumeixi  totes  les  responsabilitats  pels  danys  personals  i  materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió.

QUART.- Reconeix l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de 
persones que el passat diumenge dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de  
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins 
d’urnes requisades.

CINQUÈ.- Demana  la  mediació  i  el  suport  de  les  institucions  europees  i  de  la  comunitat 
internacional.

SISÈ.- Deixa constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

SETÈ.- Condemna  la  decisió  de  la  jutgessa  de  l’Audiència  Nacional  de  l’Estat  espanyol, 
Carmen Lamela, per declarar presó sense fiança per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 

VUITÈ.-  Crida a mobilitzar-se a les concentracions convocades de manera oficial per l’ANC i 
Omnium Cultural. 

NOVÈ.- Exigeix que els dos presidents de les entitats sobiranistes siguin alliberats i que tornin a 
casa al més aviat possible. 

DESÈ.- Comunica al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a 
l’Oficina de l’Alt  Comissionat de l’ONU per als Drets  Humans (ACNUDH) i al  Congrés dels 
Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

Primerament es procedeix a votar la urgència de la seva incorporació.

Sotmesa la proposta d’incorporació de la moció a votació, és aprovada  unanimitat dels 
assistents, amb tres votes a favor dels regidors de CIU i dos a favor dels regidors de 
Junts per Guardiola.

Seguidament es procedeix a votar el contingut de la moció, la qual també és aprovada per 
unanimitat dels assistents, amb tres votes a favor dels regidors de CIU i dos a favor dels 
regidors de Junts per Guardiola.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.36 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 

4


	A C O R D S

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Guardiola de Berguedà
	2018-01-04T11:11:20+0100
	Guardiola de Berguedà
	CPISR-1 C JOSEP PERE LARA TRISTANTE
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Guardiola de Berguedà
	2018-01-04T11:45:02+0100
	Guardiola de Berguedà
	CPISR-1 C ELIZABETH BENITEZ VILAJUANA
	Ho accepto




