Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 12 DE GENER DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dotze de
gener de dos mil dotze,
dotze, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president,
president, 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
Montser
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 11 DE DESEMBRE DE 2011.
S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de govern local corresponent a la
sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2011,, l’esborrany de la qual havia
estat tramès juntament
ent amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2. APROVACIÓ DELS CRITERIS D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS DE LES URBANITZACIONS PER
L’ORGANITZACIÓ DE LES SEVES FESTES.
Prèvia
rèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre
l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
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L’ajuntament ve donant suport a l’organització d’actes lúdics i festius que
programen les urbanitzacions del municipi durant l’època d’estiu, entenent que
d’aquesta manera
nera s’ajuda a fomentar la convivència i les relacions socials entre
els veïns.
En el marc d’aquest suport l’ajuntament ha adquirit recentment un escenari
desmuntable per deixar-lo
deixar en préstec a les urbanitzacions per a l’organització
d’aquests actes.
Paral·lelament,
al·lelament, l’ajuntament col·labora en el finançament del cost d’organització
d’aquestes festes mitjançant l’atorgament d’uns ajuts econòmics sobre la base
de criteris de proporcionalitat, tenint en compte tant el cost total de la festa com
el nombre de residents
esidents a la urbanització.
Amb la voluntat de regular de manera més estable aquests ajuts, es considera
convenient disposar d’unes bases que en regulin el seu atorgament i
sistematitzin els criteris de càlcul dels imports dels ajuts per tal de dotar tot el
procediment de major seguretat jurídica.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar els criteris per a la determinació dels imports corresponents
als ajuts a les urbanitzacions per l’organització de les seves festes.

Segon.

Encarregarr a la secretaria de l’ajuntament la confecció i tramitació
de l’expedient administratiu amb aquesta finalitat per a ser sotmès a
l’aprovació del plenari de la Corporació.

3. ACORD DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER LA
REALITZACIÓ DE TREBALLS D’ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES
CADASTRAL DEL MUNICIPI DEL CATLLAR PER PART DE BASE-GESTIÓ
BASE
D’INGRESSOS.
Prèvia
rèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
la Junta de govern local, per unanimitat, acorda:
L’impost sobre
bre béns immobles ( en endavant IBI ) es configura, dintre de les
figures impositives a exigir pels ajuntaments, com l’impost de més gran
importància i rendiment entre aquells que poden exigir-se
exigir se als contribuents del
municipi.
El manteniment del cens comprensiu
comprensiu dels béns immobles, subjectes passius i
valors cadastrals que constitueixen el padró és bàsic per a una correcta gestió,
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no tant sols d’aquest tribut, sinó de tots aquells ingressos de dret públic els
quals, d’una forma o altra, s’interconecten amb
amb les dades que conté el padró.
Els treballs a realitzar sobre la base de dades de l’IBI pretenen l’actualització
dels padrons d’aquells municipis objecte de l’actuació amb
la finalitat
d’incorporar aquelles finques no incloses al padró, així com rectificar
rectif
aquells
errors i defectes en la valoració de les finques.
Conscients de la importància dels treballs ressenyats i, sens perjudici de la
titularitat de les competències que en aquesta matèria corresponen a la
Gerència del Cadastre, per part de la Diputació
Diputació de Tarragona, s’ha signat un
conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral amb l’esmentada
Gerència, possibilitant així l’actualització constant dels padrons, i que es porta a
terme per BASE-Gestió
Gestió d’Ingressos, Organisme Autònom de la Diputació
Di
de
Tarragona, per tant és d’interès de l’ajuntament sol·licitar la col·laboració de la
Diputació de Tarragona a aquests efectes.
Vist el que estableixen els articles 106.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local (en endavant
endavant LRBRL) i 8 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, (en endavant TRLRHL).
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la seva col·laboració als
efectes de realitzar actuacions en matèria de gestió cadastral,
possibilitant la millora i actualització del padró i optimitzar els
rendiment que provenen de l’IBI.
La col·laboració objecte d’aquest acord comprendrà la realització
realitzaci
dels treballs, tramitació d’expedients i declaracions d’alteracions
cadastrals consistents en:
- D’ordre físic: realització de noves construccions i ampliació,
rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents.
- D’ordre econòmic: la modificació d’ús i destinació dels Béns
immobles sempre que no comportin alteracions d’ordre físic.
- D’ordre jurídic: la segregació o divisió de béns immobles i
l’agrupació dels mateixos.
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- Actuacions d’investigació dels fets imposables ignorat, així com
les de comprovació,
comprovació, dirigides a verificar el compliment adequat
pels subjectes passius de les obligacions i deures que, respecte
del Cadastre o a l’IBI, estableixen al LRBRL i les disposicions que
la desenvolupen, per posar en coneixement de la Gerència del
Cadastre i iniciar,
iniciar, si ho considera procedent, la corresponent
actuació inspectora.
Segon.

Els treballs seran realitzats per BASE-Gestió
BASE Gestió d’Ingressos,
Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, en el règim que
aquest organisme determini.

Tercer.

La Diputació de Tarragona, mitjançant BASE-Gestió
Gestió d’Ingressos,
percebrà la taxa per prestació de serveis establerta a l’article 5 de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de
serveis encomanats a BASE-Gestió
BASE Gestió d’Ingressos com a
compensació econòmica per les despeses que ha d’atendre per tal
de dur a terme amb eficàcia els treballs ressenyats.
Descripció
Resseguit de camp total
Resseguit de camp parcial
Confecció model 902
902 excés
Recurs
FXCC
Fitxa tècnica
FIN

Actualitzacions de caràcter
general al municipi
2,93 €
13,68 €
12,01 €
1,31 €
9,27 €
15,67 €
3,93 €
17,18 €

per unitat/urbana
per unitat/urbana
per unitat/urbana
per unitat/càrrec
per unitat/cc
per unitat/càrrec
per unitat/càrrec

3. TORN OBERT DE PARAULES.
No es fa cap intervenció.
I, essent les vuit i trenta-cinc
trenta
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

