Ajuntament del Catllar
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia quinze de
setembre de dos mil onze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-presiden
president,
t, 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
ontserrat
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 28 DE JULIOL DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2011, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament
ament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DELS COMPTES DE LA FESTA MAJOR.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
Examinada la relació de despeses i ingressos dels diferents actes de la Festa
Major de la vila, en resulta un estat de despeses de 78.711,15 € (setanta-vuit mil
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set-cents
cents onze euros amb quinze cèntims) i uns ingressos de 12.036 € (dotze
mil trenta-sis euros).
Els reunits acorden la seva aprovació assumint el faltant amb càrrec a la
corresponent partida pressupostària.
3. APROVACIÓ DE CRITERIS
CRITERIS
ORDENANCES FISCALS.

PER

L’ESTABLIMENT

DE

NOVES

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
L’actual context de crisi econòmica general que ha comportat la consegüent
conse
disminució dels ingressos que percep l’ajuntament fa necessària la revisió tant
de determinades tarifes de les ordenances fiscals dels impostos i taxes que
s’exaccionen a nivell local, com de les bonificacions que a les mateixes es
reconeixen a determinats
minats col·lectius o situacions als efectes de no reduir,
encara més, els ingressos municipals i mantenir el nivell de prestació dels
serveis.
Amb aquesta premissa de base s’ha previst, en primer terme, la modificació de
les bonificacions previstes a les ordenances fiscals reguladora de l’impost sobre
béns immobles; de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans; de la taxa per l’assistència a
cursos organitzats per aquest ajuntament i de la taxa per la prestació
pre
del
servei de llar d'infants, per adequar-ne
adequar
les quanties o percentatges de les
bonificacions així com la seva vinculació al nivell de renda del subjecte passiu.
passiu
També es preveu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
assistència
ncia a cursos de formació organitzats per l’ajuntament, amb
l’establiment de les tarifes corresponents a les noves modalitats
d’ensenyament que es duran a la pràctica a partir d’aquest curs i establir que
les mensualitats es posaran al cobrament dins els primers
primers cinc dies del mes
que es liquidi per evitar impagaments.
Una altra ordenança fiscal a revisar és la reguladora del preu públic per
utilització del servei de transport escolar municipal als efectes d’establir una
quota d’inscripció que fidelitzi els usuaris del servei un cop sol·licitin
sol·licit la seva
reserva, penalitzant-ne
ne el desistiment un cop iniciada la prestació
prestaci i, alhora, es
preveu l’augment de la tarifa aplicable per tal d’evitar que el desequilibri entre
el cost del servei i allò recaptat augmenti.
A proposta de la societat gestora del servei municipal de la llar d’infants,
d’infants es
proposa revisar-ne
ne lleugerament algunes de les tarifes aplicables i es preveu
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la creació d’unes de noves que responen a nous serveis que es prestaran a
partir d’aquest curs, com el berenar dels infants.
També es preveu la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per la celebració de bodes civils per incloure a les tarifes existents
determinats supòsits relatius a la celebració d’enllaços a la terrassa del castell
de la vila.
Finalment, es preveu l’increment de les tarifes de les ordenances fiscals
reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de
e qualsevol mena i de la taxa de cementiri municipal, exaccions
que feia anys que no havien estat modificades.
Alhora, i amb l’aprovació dels Reglaments reguladors de la cessió d’ús dels
espais municipals i de l’ús de les instal·lacions esportives municipals
municip
es
preveu la imposició i l’establiment de les taxes per a aquestes cessions,
figures de nova creació per tal de regularitzar i ordenar les situacions que de
facto es venien produint amb la posada en funcionament de les dues
principals instal·lacions subjectes
subjectes a cessió com són les sales de l’edifici de les
antigues escoles i el castell de la vila.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar els criteris per a l’establiment de noves ordenances fiscals i
els de les modificacions de les preexistents
preexistents descrites a la part
expositiva d’aquest acord.

Segon.

Encarregar a la secretaria de l’ajuntament la tramitació dels
expedients administratius
administratius per aquesta finalitat per a ser sotmesos a
l’aprovació del proper plenari de la Corporació.

4. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les nou i quaranta minuts del vespre, i no havent-hi
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

