ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA nº 1 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE

Identificació de la sessió
Núm.: 1
Caràcter: Extraordinari
Data: 4 de Gener de 2018
Inici: 12:00 h
Final: 12:20 h
Lloc: Sala de reunions 3ª planta de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac

ABSENT-

Joan Baró Viaplana (PSC-CP)

Secretària Interventora:
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez

ORDRE DEL DIA

I- PART RESOLUTIVA
Propostes d’Alcaldia
1.1 Aprovació sanció a K.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal reguladora
de tinença d’animals de companyia.
1.2 Aprovació sanció a MA.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal
reguladora de tinença d’animals de companyia.
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Rosa Pou Baró (ERC-AM)
David Salvà Comas (ERC-AM)
Miquel González Monforte (PSC-CP)
Òscar Baró Clariana (ERC-AM)
Laura Aloy López (ERC-AM)
Marcos Blázquez (PDeCAT)
Joaquim Arnó (PDeCAT)
Elisabet Segura Gubern (PDeCAT)
Josep Mª Casal Lacostena

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

Assistents:

ACTA DEL PLENO

Rosa Pou Baró (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: 44612c548422d9a2e31a10a6a7d91d39

Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez (1 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: 963c3db80357be54b5b8a88d1ff4dc7e

CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 4 de GENER de 2018

Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme
2.1 Modificació OOFF nº 1 Impost sobre bens immobles

(IBI)

---------------------------------------

INTERVENCIONS PRÈVIES:
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):

1.1 Aprovació sanció a K.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal
reguladora de tinença d’animals de companyia. Exp. 1312/2017
Antecedents
Que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 436 de data 28 de juliol de 2017, i a la vista
de l’informe amb data 25 de juliol de 2017, els agents de la Policia Local número 1012
i 1017 emeten informe número de diligències 1707252000, mitjançant el qual posen de
manifest que a l’alçada del carrer La Riera número 28 de Caldes d’Estrac un gos de
raça perillosa ha mossegat a una nena, es va acordar la incoació del procediment
sancionador contra el Sr. Kilian Montserrat Alebesque, amb DNI número 38.883.156T, per determinar la responsabilitat administrativa en què hagués pogut incórrer per la
presumpta infracció administrativa dels articles 63.33 i 64.13 de l’Ordenança municipal
reguladora de la tinença d’animals de companyia, tipificades com a greu i molt greu.
Que la Instructora del procediment ha emès el Plec de Càrrecs, el qual ha estat notificat
a l’interessat en data 17 d’agost de 2017.
Que en data 31 d’agost finalitzava el termini per a formular al·legacions i proposar la
pràctica de la prova que convingui en defensa dels seus drets i interessos, sense que
hagi presentat res al respecte.

Fonaments jurídics
Primer.- L'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat.
Segon.- Els articles 63, 64, 65, 67 i 68 de l’Ordenança municipal reguladora de la
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Propostes d’Alcaldia

ACTA DEL PLENO

Els punts primers que tenim, que són aquestes sancions greus que les hem de passar
per ple, hi ha una que queda fora, que és la 1.2, perquè al final no és una sanció greu
que és lleu. Llavors, aquesta la resoldrem per decret. Ens quedem amb el 1.1 de les
quals de les dues infraccions una és lleu, d’acord? La que demanem l’aprovació és la
que té relació amb portar el gos perillós sense llicència.

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

Com al Martí ja el tindrem al ple de final de mes, ja l’acomiadarem aquell dia, que tindrem
més públic i tot plegat.

tinença d’animals de companyia.
D'acord amb els antecedents i consideracions jurídiques exposats, vista l'expedient
administratiu tramitat a aquest efecte, conforme l’article 15 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència
de la Generalitat, i en virtut de les atribucions que confereix l’article 65.2 de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia,
S’ACORDA
Primer. – SANCIONAR el Sr. Kilian Montserrat Alebesque, amb sanció de 2.001 euros,
com a responsable d'una infracció administrativa tipificada com a molt greu de
conformitat amb l’article 64.13 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals de companyia, per tenir un gos potencialment perillós sense llicència.

INTERVENCIONS:
La Secretària:
La proposta és sancionar A. M Albesque amb sanció de 2001€ com a responsable d’una
sanció administrativa quantificada com a molt greu, en conformitat amb l’article 64.13
de l’ordenança municipal reguladora de tinença d’animals de companyia per tenir un gos
potencialment perillós sense llicència. Donat trasllat a l’organisme de gestió tributària de
la Diputació de Barcelona i notificar aquesta resolució a l’interessat i a la tresoreria
d’intervenció de l’ajuntament.

ACTA DEL PLENO

Tercer.- NOTIFICAR la present Resolució a l’interessat i a Tresoreria-Intervenció de
l’Ajuntament.

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, Organisme
de Gestió Tributària, que és qui té delegada la gestió de recaptació.

Jo voldria fer una prèvia, si se’m sent. Se’ns ha convocat a comissió informativa una
hora abans del plenari, vulnerant l’article 128 del reglament orgànic municipal, on
s’estableix específicament que les comissions informatives s’han de convocar i celebrar
una setmana abans del plenari. Sent un ple extraordinari, la única diferència entre un
ple ordinari i un d’extraordinari és la seva calendarització. Els plens ordinaris els tenim
calendaritzats i els extraordinaris no. Però en cap cas escurcen terminis de cap mena.
Creiem que ens hem vist vulnerats els nostres drets a la informació. Tot i així, només
deixem sobre la taula el fet que els acords d’aquest plenari poden ser anul·lables segons
l’article 63, si no recordo malament, del ROF, que ha estat revocat i suplit per les lleis
39 i 40 del 2015. Una vegada feta aquesta prèvia, que volia constés en acta abans del
primer punt, no tinc res més a dir.

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):
Primer contestaré aquesta prèvia. Saben que teníem pendent la modificació de l’IBI,
saben que com som una població per la qual en el seu moment vostès van demanar la
revisió cadastral, estem afectats de manera que depenem del valor que marca l’estat
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):

central i llavors fins que no hem tingut aquest coeficient que van publicar el dia 30, l’han
publicat molt tard, no hem pogut convocar aquest ple extraordinari. Aquest ple
extraordinari ens convé fer-lo quan abans millor, estem tots d’acord, perquè no ens passi
com l’any passat que no vam poder aplicar els coeficients que havíem aprovat tots per
unanimitat en el ple. I també saben que en l’últim ple que vam tenir els vam comentar
verbalment a la comissió informativa que si podíem tenir, que a la que tinguéssim aquest
coeficient de l’estat, faríem un ple extraordinari i que el mateix dia els convocaríem a la
comissió informativa, d’això se n’han de recordar.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
Llavors hi ha un altre procediment que és el de convocar un ple extraordinari i urgent.

La Secretària:

La Secretària:
Exactament. Però vam considerar que els seu dret a la informació quedava més protegit
convocant una comissió informativa justa de temps que saltant-la. De totes maneres,
reitero que això ja es va avançar i consta en acta que se’ls va anunciar que segurament
estàvem pendents d’aquesta ordre ministerial i que això implicaria que podríem
convocar amb molt poc temps. Per una altra vegada, potser tindrem en compte que
s’estimen més no tenir comissió informativa, però bueno, no ens sembla lògic.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
El que ens estimem més és que se’ns consensuïn les hores i les dates i els horaris que
és lo que li he comentat al regidor quan m’ha trucat. El fet de que hi hagi comissió
informativa, no n’hi hagi, hi hagi ple extraordinari o extraordinari i urgent, consensuant
les dates amb una trucada segurament tot això ens ho estalviem. El problema el tenim
amb les dates, els horaris i l’hora que se’ns convocar. És per això que fem les nostres
queixes, que tenim tot el dret. I una cosa és les necessitats de portar un ple extraordinari
i urgent per aprovar el tema del coeficient, no hi tenim res a dir, i l’altra és el procediment
que s’ha de seguir perquè en el procediment, és obvi que si hi ha algú que pugui
impugnar els acords, doncs se li dona peu. Per tant en el procediment hem de ser molt
curosos per evitar aquestes coses. Una vegada dit això, ja està.
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El ple extraordinari i urgent contempla no haver comissió informativa i s’informi en la
següent comissió informativa.
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):

ACTA DEL PLENO

És el que li volia dir jo, en el cas de ple extraordinari i urgent ens haguéssim saltat la
informativa, amb lo qual considerem que .....

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):
No sé si vol aprofitar per comentar alguna cosa del punt.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
Com és un tema de voluntat de govern, en el que no hem participat i desconeixem tot el
procediment, desconeixem si el procediment que s’ha seguit és el correcte o no.

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):
De voluntat de govern no, és un tema legal.

Quedarà a provat per 5 vots a favor i 5 abstencions.

1.2 Aprovació sanció a MA.M.A. per infracció greu de l’ordenança municipal
reguladora de tinença d’animals de companyia. Exp. 1316/2017
Antecedents
Que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 439 de data 28 de juliol de 2017, i a la vista de
la denúncia en data 26 de juliol de 2017 dels agents número 1010 i 1028 de la policia
local de Caldes d’Estrac, que emeten denúncia amb número d’acta 1707261240,
d’acord amb la qual es descriuen els fets ocorreguts a l’esplanada de Can Muntanyà, i
les infraccions observades de portar un gos sense morrió a la via pública, es va acordar
la incoació del procediment sancionador contra el senyor Miguel Àngel Miñana Aragón,
per determinar la responsabilitat administrativa en què hagués pogut incórrer per la
presumpta infracció administrativa de l’art. 63.33 de l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals de companyia, tipificada com a greu.
Que efectuats reglamentàriament els nomenaments d'Instructora i de Secretària del
procediment, la Instructora del procediment va emetre el Plec de Càrrecs, el qual va ser
notificat a l’interessat en data 9 d’agost de 2017, i proposta de resolució, concedint-li un
termini a l'interessat de deu dies perquè formulés les al·legacions que estimés
convenients en defensa dels seus drets i interessos
Que en data 30 de novembre de 2017 finalitzava el termini per a formular al·legacions i
proposar la pràctica de la prova que convingui en defensa dels seus drets i interessos,
sense que hagi presentat res al respecte.
Mitjançant acord de l'òrgan instructor s'ha elevat a aquest Ple l'expedient complet per a
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):

ACTA DEL PLENO

En tot cas hi ha un jutge instructor imagino que haurà fet una instrucció, uns
procediments i unes proves, que en definitiva és el govern que decideix tirar endavant
un expedient. Per tant, el nostre vot serà d’abstenció.

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):

la seva resolució mitjançant escrit de remissió de l'instructor de data 5 de setembre de
2017, amb proposta de resolució segons la qual es desprèn de l'expedient que el senyor
Miguel Àngel Miñana Aragón, ha comès la infracció que se li imputa.
Que dels fets exposats que es declaren provats, i actuacions practicades, resulta que
constitueix una infracció tipificada com a greu, de conformitat amb l’article 63.33 de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia.

Fonaments jurídics
Primer.- L'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat.

Primer. – SANCIONAR el senyor Miguel Àngel Miñana Aragón, amb sanció de 401
euros, com a responsable d'una infracció greu de conformitat l’article 63.33 de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia.
Segon.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, Organisme de
Gestió Tributària, que és qui té delegada la gestió de recaptació.
Tercer.- NOTIFICAR la present Resolució a l’interessat i a Tresoreria-Intervenció de
l’Ajuntament.
INTERVENCIONS: Es retira el punt de l’ordre del dia.
Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme
2.1 Modificació OOFF nº 1 Impost sobre bens immobles

(IBI)

Antecedents
Les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les Entitats locals
poden exercitar les potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei Estatal els
confereix.
Davant la necessitat d’introduir determinades modificacions en les ordenances, no
solament, en allò que afecta l’increment de percentatges previstos a la Llei, si no també
a les adaptacions necessàries conseqüència de la normativa legal vigent i a les que la
pràctica de la gestió realitzada aconsella.
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S’ACORDA
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D'acord amb els antecedents i consideracions jurídiques exposats, vista l'expedient
administratiu tramitat a aquest efecte, conforme l’article 18 del Decret 278/1993, de 9 de
novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència de
la Generalitat, i en virtut de les atribucions conferides per l’article 65.2 de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals de companyia,

ACTA DEL PLENO

Segon.- Els articles 63, 67 i 68 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals de companyia.

Vist l’informe emès per la intervenció secretària interventora en el qual es constata que
examinat el projecte de modificació de l’ordenança formulat per l’alcaldia d’aquest
Ajuntament per a regir durant l’exercici 20178 és conforme a la normativa reguladora.

Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 4 de g de 2018 ha dictaminat
favorablement la present modificació.
Legislació aplicable
Vist el procediment determinat en els arts.15 a 19 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).

ACTA DEL PLENO

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 7è de l’ordenança fiscal
núm.1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, el text de la qual s’adjunta a
aquesta proposta i substitueix el text de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Béns Immobles del mateix número aprovada pel Ple municipal en sessió celebrada el
26 d’octubre de 2015 quedant redactat en els termes següents:
“””””Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,78 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62
per cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials
serà el 0,62 per cent.

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

ACORDS:

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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.
Tercer.- En el supòsit que no es formulessin reclamacions o al·legacions, publicar al
Butlletí Oficial de la Província els acords elevats a definitius i el text íntegra de les
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’1 de març de 2018.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe, 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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4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. “””””””

INTERVENCIONS:
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):
Passem al punt que ha provocat aquest ple extraordinari, que és la modificació de
l’ordenança fiscal número 1 que està relacionada amb l’impost de béns immobles. Passo
la paraula al regidor d’hisenda.

Passem del 0.88 al 0.78, vale.

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):
Passant del 0.88 al 0.78 podria implicar una rebaixa del 11.3% però com que hi ha la
pujada, d’altra banda, del 7% pels valors cadastrals, el resultant dona aquest 5.2% que
he comentat.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
Respecte al 17, eh?

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):
Si, respecte al 17.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
Tot i que nosaltres creiem que tindríem que haver-ho fet a l’octubre, benvingut sigui i
per tant el nostre vot serà favorable.
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
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Bon dia. Com ha comentat l’alcaldessa és un tema que ja veníem parlant de les anteriors
comissions informatives i plens que estàvem pendents del coeficient per la revisió
cadastral per Caldes d’Estrac, que va ser publicat el 30/12 en el BOE i va quedar en un
7% la pujada de valors cadastrals. Modifiquem el tipus de gravamen. La proposta és
passar-lo del 0.88 que teníem actualment al 0.78 per no només amortir aquesta pujada
del 7% que es faria si no toquéssim res per la revisió cadastral sinó també aquest
coeficient el que farà és baixar respecte l’any passat un 5.2% els ingressos per les
quotes de l’IBI. Això és en resposta al compromís que ja vam agafar fa un any una va
haver-ho una pujada indesitjada, motivada per una revisió cadastral de l’any passat que
no vam estar a temps de modificar el coeficient, el tipus de gravamen, i ara fem aquest
ajust que representa aquesta baixada del 5.2% respecte l’any anterior.

ACTA DEL PLENO

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):
Li agraeixo el vot favorable, però el comentari de l’octubre... quina diferència hi ha?
Haguéssim tingut que fer un altre ajust, perquè lo del 7% no estava confirmat.

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):
És un tema en el qual no hi havíem trobat.. no ens acabem de trobar d’acord. Trobem
que la rebaixa respecte al 17 s’hauria d’haver fet a l’octubre i la rebaixa corresponent a
aquest increment, una vegada publicada, fer el d’avui. Això era el que haguéssim fet
nosaltres. Que es fa tot de cop? Cap problema, és un tema de gestió de govern.
Nosaltres ho haguéssim fet en dues etapes i era deixar-ne constància .
Regidor Oscar Baró (ERC-AM):
D’acord.

Caldes d’Estrac a 12 de febrer de 2018
L’Alcaldessa- Presidenta

RRosa Pou Baró

Secretaria Interventora

M.Mercedes Gobartt Vázquez

Número : 2018-0004 Data : 25/07/2018

I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa
Pou Baró, dóna per acabat el ple quan són les 12:20 hores de la qual com a Secretària en
dono fe.

ACTA DEL PLENO

VOTACIÓ: L’acord s’aprova.

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple
ordinari número 6 de data 23 de juliol de 2018.

L’Alcaldessa- Presidenta

En prenc coneixement
La Secretaria- Interventora

Rosa Pou Baró

M.Mercedes Gobartt Vázquez
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DILIGÈNCIA

