Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia tres de
novembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president
president,, es reuneixen a la sala de sessions els Srs.
regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar la sessió de la Junta de
govern local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
PRESIDENT:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Antonio López i López
Carles Guillén i Montserrat
ntserrat
REGIDORS CONVIDATS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Sílvia Juanes i Ribas
Montserrat Inglès i Novell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY
L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 20 D’OCTUBRE DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 20 d’octubre de 2011, l’esborrany de la qual havia
estat tramès juntament
ment amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA
PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONALS EN
L’ÀMBIT DE LA MÚSICA, LES ARTS ESCÈNIQUES I/O VISUALS EN
MUNICIPIS DE MENYS DE 8.000 HABITANTS.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En data 6 de juliol de 2011 l’ajuntament va sol·licitar al Departament de
Cultura de la Generalitat un ajut en grau màxim per dur a terme la programació
cultural que inclou activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les
arts escèniques i/o les arts visuals, de conformitat amb la Resolució
CMC/1365/2011,
/1365/2011, de 24 de maig, del Conseller de Cultura, de convocatòria per a
la concessió de les subvencions esmentades.
Mitjançant Resolució del Conseller ens ha estat atorgat un ajut per import de
9.000 euros sobre un pressupost estimat de 60.363,50 €.
Vist
ist que al pressupost municipal de despeses existeix consignació suficient
per fer front a les despeses necessàries per realitzar les actuacions en la part
no subvencionada.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 30 de juny de 2011 i mitjançant decret
de l’alcaldia número 2011/324,
2011/324 de 21 de juny.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida pel Departament de Cultura de la
Generalitat per import de 9.000 € (nou mil euros) per al finançament
de la programació cultural que inclou activitats de caràcter
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts
visuals que du a terme l’ajuntament.
l’ajuntament

Segon.

Comprometre’s a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha
estat atorgat.

Tercer.

Comprometre’s a complir totes les obligacions
obligacions establertes a les
bases de la convocatòria i les condicions fixades, si s’escau, a
l’acord de concessió de la subvenció.
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3. APROVACIÓ DE CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES
FISCALS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
En sessió d’aquesta Junta de Govern del proppassat 15 de setembre es
fixaren els criteris bàsics per a la modificació o establiment
establiment dels tipus
impositius de diverses ordenances fiscals així com la racionalització d’algunes
de les bonificacions fins aleshores aplicables, modificacions i imposicions que
foren aprovades en sessió del ple de l’ajuntament de 29 de setembre de 2011.
201
Complementàriament als acords suara esmentats i atès l’actual context de
crisi econòmica general que ha comportat la consegüent disminució dels
ingressos que percep l’ajuntament, es fa necessària la revisió dels tipus
impositius aplicables a l’ordenança
l’ordenança reguladora de l’Impost sobre béns
immobles, als efectes de no reduir, encara més, els ingressos municipals i
mantenir el nivell de prestació dels serveis, tot apropant-los
apropant
a la realitat
impositiva establerta als municipis de la contornada.
La vigent ordenança
denança fiscal reguladora de l’Impost, aprovada l’any 2007,
estableix els tipus de gravamen següents segons els tipus de béns gravats:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles de característiques especials

Tipus gravamen
0,570 %
0,300 %
0,475 %

A títol enunciatiu i no limitatiu seguidament es detallen els tipus aplicables en
diversos municipis propers al nostre, ja sigui geogràficament o per nombre
d’habitants, que evidencien, encara més, la necessitat d’afrontar
d’afron
aquesta
modificació:
POBLACIÓ
Altafulla
Pallaresos (Els)
Morell (El)
Espluga de Francolí (L')
Flix
Santa Bàrbara
Sant Jaume d'Enveja
Camarles
Aldea (L')

BI URBANS
0,830%
0,887%
0,700%
0,943%
0,540%
0,810%
0,700%
1,050%
0,400%

BI RÚSTICS
0,560%
0,632%
0,450%
0,900%
0,330%
0,780%
1,050%
0,850%
0,600%

BI CE
1,30%
0,48%
1,10%
1,30%
1,30%
1,30%
0,70%
1,30%
1,30%
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Ampolla (L')
Secuita (La)
Salomó
Riera de Gaià (La)
Pobla de Montornès (La)
Pobla de Mafumet (La)
Perafort
Nou de Gaià (La)
Nulles
Creixell
Constantí
Promig resultant:

0,790%
0,540%
0,750%
0,850%
0,750%
0,400%
0,600%
0,790%
0,950%
1,100%
0,847%
0,761%

0,500%
0,900%
0,600%
0,600%
0,300%
0,300%
0,400%
0,600%
0,800%
0,680%
0,847%
0,634%

1,30%
1,30%
0,40%
1,00%
1,30%
0,90%
1,10%
0,40%
0,60%
1,30%
1,00%
1,034%

En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar els criteris per a l’establiment dels nous tipus impositius de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.

Segon.

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament, conjuntament amb la
regidoria d’Hisenda, la preparació de l’expedient administratiu
corresponent per tal de sotmetre’l a l’aprovació del proper plenari de
la Corporació que es celebri..

4. TORN OBERT DE PARAULES.
PARAULE
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent-hi
havent hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’alcalde

La secretària

