ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 5
Data: 20 de maig de 2015
Hora: 19,37 hores
Caràcter de la sessió: extraordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens

ASSISTENTS
Sr. Marc García Nadal
Sr. Gemma Domínguez Garangou
Sra. Xavier Ribas Surroca
Sr. Maria Remei Brescó Esteve
Sr. Toni Badia Ortega
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sra. Emilia Borràs Farran
Sr. Ivan Méndez Riera

Secretària
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde comprova l'existència de quòrum legal per a la seva vàlida celebració i la
Presidència obre la sessió, sota l'ordre del dia següent:
1r. PROPOSTA APROVACIÓ
DEFINITIVAMENT ELS ESTATS I COMPTES
ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014.
“ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
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Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data
8 d’abril de 2015.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 94, de
data 17 d’abril de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions,
al·legacions ni observacions.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, el Ple aprova, per unanimitat dels membres presents,
el següent
ACORD
1r. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
2n. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, favor de l’entitat.
3r. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva”.

2n. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ DE BÉNS
PATRIMONIALS I EL MODEL DE DECLARACIÓ DE CAUSES DE POSSIBLE
INCOMPATIBILITAT I DE QUALSEVOL ACTIVITAT QUE PROPORCIONI O PUGUI
PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS
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“1. ANTECEDENTS
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni
interessos econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració
dels béns patrimonials.
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple
de la corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i
se n'ha de donar publicitat.

2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2.2. L’article 163 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.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
D’acord amb aquestes consideracions, el Ple aprova, per unanimitat dels membres
presents, el següent
ACORD
1r. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
2n. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no
s’adopti un nou acord plenari que els modifiqui.”.

ANNEX A L’ACORD: Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que
proporcionin ingressos econòmics, o que en puguin proporcionar.

1. Declaració de béns patrimonials

Declaració número ______/2015

Tipus:

Presa possessió
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Cessament
Fi mandat
Modificacions

Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i
seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de
201…, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el
compromís d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la
declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.

A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari

Classe de finca
(rústica/urbana)

Tipus
(habitatge,
garatge…)

Adreça

Referència
registral

Data
adquisició

Percentatge
(en cas de
titularitat
compartid
a)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments
Classe títols

Nombre

Entitat emissora
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Data adquisició

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.

Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any de
matriculació

Matrícula

Observacions

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)
Classe

Descripció

A.7. Deutes i obligacions.

Classe

Entitat bancària

Quantia
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Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES

Impost

Data presentació

Núm. de referència de la liquidació

Renda
Patrimoni
Societats

........., .... de .......... de 201…

El/La declarant

Davant meu
El/La secretari/ària interventor/a

(Nom i cognoms)

(Nom i cognoms)

2. Declaració d'incompatibilitats i activitats

Declaració número ______/2015

Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i
seguint el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de 2015,
declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís
d'aportar els documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració
sempre que siguin requerits.
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Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.

A. Supòsits de possible incompatibilitat
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B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses públiques
o privades
Denominació de l’entitat,
empresa, etc.

Càrrec

Tipus de treball

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils

Industrials

Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne

1

S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
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........., .... de .......... de 201…
El/La declarant

Davant meu
El/La secretari/ària interventor/a

(Nom i cognoms)

(Nom i cognoms)

3r. DICTAMEN PROPOSANT DECLARAR COM A OBRA D’ESPECIAL INTERÉS
HISTÒRIC ARTÍSTIC LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’HABITATGE
UNIFAMILIAR I EL SEU ANNEX AMB CANVI D’ÚS A ALLOTJAMENT RURAL AL
MOLÍ DE SANT JULIÀ DEL LLOR A NOM DEL SR. xxxxxx
La senyora Borràs pregunta si volen fer una casa rural.
Respon el senyor alcalde que sí.
El senyor Gifre diu que és molt petit.
El senyor alcalde li contesta que sí, que serà petit.
La senyora Borràs pregunta si s’ha fet algun estudi?
La senyora secretaria l’informa que l’edifici es troba inclòs dins el Catàleg Municipal
d’Edificis de les Normes Subsidiàries del Planejament, per la qual cosa l’arquitecte
municipal ha informat del seu interés històric-artístic. En aquests casos poden tenir
una bonificació en l’ICIO però sempre que el Ple declari aquest interés.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
“En data 4 de març de 2015, el senyor xxxxxx va sol·licitar llicència d’obres major per
rehabilitació de l’habitatge unifamiliar i el seu annex al Molí de Sant Julià del Llor i que
va ser aprovada per la Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2015. En el mateix
acord es va aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres per
import de 11202,64 euros
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En data 4 de març de 2015 el senyor xxxxxx ha sol·licitat a l’Ajuntament la bonificació
del 95% de l’impost de construccions, instal·lacions i obres a l’empara de l’article 6.1
de l’Ordenança Fiscal núm. 5.
Vist que l’esmentat article de les Ordenances Fiscals estableix que es podrà regular
una bonificació en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
favor de les obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per
concorre circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment al treball
que justifiquin aquesta situació. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels membres.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, Jordi Fabrellas i Surià, de data 5 de març de
2015.
Vist que l’immoble del Molí on es vol dur a terme les obres de rehabilitació de
l’habitatge unifamiliar i el seu annex es considera que és un edifici d’interès històric
artístic.
Vist que l’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres preveu que gaudiran d’una bonificació del 95 per
cent, en la quota de l’impost d’aquelles construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarats d’especial interès o utilitat municipal, el Ple aprova, per unanimitat dels
membres presents, el següent
ACORD
1r. Declarar com a obra d’especial interès històric artístic les obres de rehabilitació de
l’habitatge unifamiliar i el seu annex al Molí, promogudes pel Sr. xxxxxx.
Atès que la Junta de Govern Local va ser l’òrgan que va atorgar l’esmentada llicència
d’obres i va aprovar la liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres,
correspon a la Junta de Govern Local aprovar la corresponent bonificació fins el 95%
de la quota de l’impost.
2n. Comunicar aquest acord al Sr. José Ma González Chinchilla
Un cop acabat de tractar els punts de l’ordre del dia, el senyor alcalde vol que consti
en acta l’agraïment de tota la corporació a la família xxxxper la donació de l’immoble
situat al c/ xxxxxx es decideix que, a partir d’aquest moment, aquest immoble serà
conegut amb el nom de “xxxxx”.
Tots els membres del Ple mostren el seu acord i encert en la designació d’aquest nom.
I no havent més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President dóna per acabada la
sessió a les 19,45 hores, de la qual s’estén la present acta que signa el Sr. AlcaldePresident amb mi, la secretària, que certifico.

9

Vist i plau,
L’Alcalde-President

La secretària

Marc Garcia Nadal

Imma Parramon i Burch
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