ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessió extraordinària
11 de gener de 2018
De 19.00 a 19.10 h
Sala de Plens
Assistents
Josep Monràs Galindo, alcalde
Jose Amaya Aguilar, regidor
Raúl Broto Cervera, regidor
Francisco Javier Buzón Juan, regidor
Susana Calvo Casadesús, regidora
Antonio Cisneros Fernández, regidor
Joan Daví Mayol, regidor
Ana María Díaz Aranda, regidora
Mireia Dionisio Calé, regidora
Marina Escribano Maspons, regidora
Gabriel Antonio Espinosa Andrés, regidor
Josep Maria Garzón Llavina, regidor
Oriol López Mayolas, regidor
Maria Carmen Moya Hidalgo, regidora
Núria Muñoz Herrera, regidora
Alberto Murillo Solís, regidor
Mercedes Pérez Piedrafita, regidora
José Francisco Sancho Conde, regidor
Manuel Ferran Sostres Bordas, regidor
Jordi Talarn Brich, regidor
Marti Turégano Guillamon, regidor
Marta Vilaret García, regidora
Interventor/a
Montserrat Carpio Carro
Secretària
Alícia Puig Romagosa
Absents
Maria Elena Cisneros Fernández, regidora (s’excusa)
Francisco Muñoz Jiménez, regidor (s’excusa)
Judith Vizcarra Puig, regidora (s’excusa)
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Ordre del dia
Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre Béns
Immobles
1. - Aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre
Béns Immobles
Atesa l´Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre de 2017, per la qual s´estableix la
relació de municipis als que resultarà d´aplicació dels coeficients d’actualització dels
valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any
2018, sent l´Ajuntament de Mollet del Vallès un d´aquests.
Ates el Reial Decret 20/2017, de 29 de desembre de 2017, pel qual es prorroguen i
aproven diverses mesures tributàries i altres mesures urgents en matèria social,
mitjançant el qual s´estableixen els coeficients d´actualització dels valors cadastrals per
a l´exercici 2018.
Atesa la Disposició addicional tretzena 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.
Ates que el criteri general de la Corporació és no incrementar la pressió fiscal.
Atès que l’expedient ha estat informat per la Intervenció de fons.
Atès l’article 15 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que estableix que les entitats locals
hauran d’acordar la imposició i supressió dels tributs propis i aprovar les corresponents
ordenances fiscals.
Atès l’article 52.2 d) del Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, on s’estableix com a competència
del Ple l’atribució de l’aprovació de les ordenances, i els articles 22, 47.1 i 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en la seva modificació
aprovada per la Llei 57/2003, de 16 desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1.1.1 reguladora
de l’Impost sobre Béns Immobles per a l’exercici 2018, en els termes i articles que
tot seguit es detallen i redacció de la mateixa que s’indica en l’annex:
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Article 8. Determinació de la quota i tipus de gravamen
1. On diu:
- “El tipus de gravamen serà el 0,792 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula
següent.”
Ha de dir:
-

“El tipus de gravamen serà el 0,753 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula
següent.”

2. On diu:
Ús
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial

Codi
O
C
T
G
I

Tipus
0,792
0,792
0,814
0,814
0,803

Valor cadastral
Mínim (EUR)
148.870,77
100.173,01
608.052,72
1.743.586,66
497.439,39

Codi
O
C
T
G
I

Tipus
0,753
0,753
0,774
0,774
0,763

Valor cadastral
Mínim (EUR)
148.870,77
100.173,01
608.052,72
1.743.586,66
497.439,39

Ha de dir:
Ús
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hostaleria
Industrial

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, 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.
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3. Entendre definitivament aprovada la modificació en cas que no es presentin
reclamacions o suggeriments en el període d’informació pública i publicar-ne el text
complet de l’Ordenança Fiscal núm. 1.1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles per a l’exercici 2018 en el Butlletí Oficial de la Província.
4. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1
de gener de 2018.
5. Donar trasllat d´aquest Acord a l´Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_201801111803330000_FH.videoacta.
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

LA SECRETÀRIA
PUIG I ROMAGOSA, ALÍCIA
16/01/2018

L'ALCALDE
MONRÀS GALINDO, JOSEP
17/01/2018

.
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