
Ple 13 02 03-1

ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:

Caràcter: Extraordinari
Data: 13 de febrer de 2003
Horari: de 20,30 a 21,00 hores
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial

Hi assisteixen:

FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde
MARTÍ ROSAS PUJOL, 1r. tinent d’alcalde
JOSEP LLUÍS PUJOL MOSTEO, 2n. tinent d’alcalde
JOSEP M. DIA  GRAU, 3r. tinent d’alcalde
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 4t. tinent d’alcalde
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 5è. tinent d’alcalde
RAMON COMA DOSRIUS, regidor
JOAQUIM MÉNDEZ ORTIZ, regidor
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora
ROSA CLAVELL PARERA, regidora
RICARD VALÈNCIA SCHUSTER, regidor
JOSÉ JOAQUIN GRAU RUEDA, regidor
ANTONIO GONZÁLEZ CHACÓN, regidor
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor
CONCEPCIÓN VILA BOLUDA, regidora
ANDREU MONTAÑÉS HUGUET, regidor
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor
JORDI ROCA VENTURA, secretari

S’han excusat:

BELEN PALOMERO CARO, regidora

ÚNIC.- APROVAR PROVISIONALMENT, PER A L’EXERCICI 2003 I
SEGÜENTS, LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2,
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Per part
del senyor SECRETARI es procedeix a donar lectura de la part dispositiva de la següent
proposta de l’ÀREA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR:

Atès que la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, modifica substancialment, entre d’altres
materies, el règim jurídic dels impostos municipals.



Ple 13 02 03-2

Atès que l’Impost sobre activitats econòmiques ha variat radicalment, en especial pel
que figura a l’establiment d’importants exempcions fiscals, així com la necessitat de
fixar el coeficient de situació física dels locals en el terme municipal.

Vista la memòria justificativa del projecte de modificació de les ordenances fiscals
vigents, i la pròpia proposta de modificació de les ordenances fiscals vigents per a
l’exercici de 2003.

Vist l’informe de Secretaria, favorable a la proposta de modificació de les ordenances
fiscals vigents per a l’any 2003.

Vist l’Informe d’Intervenció, igualment favorable a la proposta de modificació de les
ordenances fiscals vigents per a l’any 2003.

Atès allò que disposen l’article 106 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, i l’article 15 i següents de la Llei 51/2002, de 27 de
desembre, de reforma de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals.

A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció del següent

ACORD

Primer.- APROVAR provisionalment per a l’exercici 2003 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques,
d’acord amb el text que s’annexa i forma part del present acord.

Segon.- EXPOSAR al públic la present modificació d’ordenances fiscals en la forma i
als efectes previstos en l’article 17 de la precitada Llei de reforma de la Llei
reguladora de les hisendes  locals.

Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord en el cas que, un cop finalitzat el període
d’exposició pública, no s’haguessin presentat reclamacions, de conformitat amb allò
que preveu l’article 17.3 de la precitada Llei de reforma de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.

La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions.

Pren la paraula el regidor del grup municipal PSC-PMC, senyor MANUEL
MARTÍNEZ i manifesta: como nosotros ya preguntamos en el Pleno de los
presupuestos sobre la repercusión que iba a tener la modificación sobre el IAE y, por
supuesto, no nos la contestasteis. Ahora me gustaría hacer dos preguntas. La primera:
¿qué ingresos se prevé que van a tener por este concepto? Y segunda: ¿en cuánto nos va
a compensar el Estado por la diferencia del IAE?
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A continuació pren la paraula el regidor senyor JOSÉ JOAQUIN GRAU i diu: yo, más
o menos, quería preguntar lo mismo. ¿En qué cuantía mermará el Presupuesto que se
hizo en su día y si se sabe con exactitud de qué forma se va a subsanar?

Acte seguit el regidor de l’àrea d’HISENDA I RÈGIM INTERIOR, senyor FRANCESC
COLOMÉ exposa: el que fem avui és una adaptació de l’IAE a la modificació de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals. La Llei 51/2002 modifica la Llei 39/88, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta llei està aprovada pels vots a
favor del PP, del PSOE i amb el vot en contra de Convergència, això també ho he de
comentar. I pactada amb la Federació de Municipis, per tant, pactada amb ajuntaments
socialistes, d’Iniciativa i els que estiguin dins de la Federació de Municipis. En
conseqüència, el que estem fent ara va en contra de la nostra voluntat però hem de fer-
ho perquè ens hem d’adaptar a la Llei. Feta aquesta introducció, us explicaré breument
les novetats que inclou aquesta Llei: hi estaran exemptes les persones físiques i aquelles
empreses que facturin menys d’un milió d’euros anuals. Hi ha un nou sistema de càlcul:
abans hi havia dos coeficients que ponderaven la situació física del local, ara només n’hi
haurà un. Les grans empreses paguen bastant més, al voltant d’un trenta per cent. Per
què ens hem d’adaptar a aquesta nova llei? Perquè la Diputació ens ho ha aconsellat, ens
ha dit que ens havíem d’adaptar perquè sinó tindríem una ordenança fiscal que no
estaria d’acord amb la normativa vigent. Les companyies ens podien recórrer i tindríem
dificultats a l’hora de cobrar les compensacions. I per què ara? Doncs, perquè ara ja
estan aprovades definitivament les ordenances fiscals, abans del dia 1 d’abril. Com ens
afectaria la nova Llei? Ara us contesto a les preguntes que m’heu fet. Senyor Grau, a
l’any 2002, hem cobrat de l’IAE uns nou-cents cinquanta mil euros, és a dir, uns cent
cinquanta vuit milions de pessetes. Amb la nova llei, s’estima que en el 2003 cobrarem
cent deu milions de pessetes, és a dir, uns quaranta-vuit milions de pessetes menys. I
això és el que ens haurà de compensar el Ministeri d’Hisenda.

Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a les votacions.

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels setze membres
assistents, sobre els disset que de dret i de fet componen la Corporació, i per tant, amb
el quòrum legal.

I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE aixeca la sessió, de la
què s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO.


