ACTA
DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’EXCM.
AJUNTAMENT DE CAMARLES.
Número de la sessió :9/ 2017
Data: 4-10-2017
Hora d’inici: 13:30 hores
Hora finalització: 14:00 hores
Lloc: ajuntament de Camarles Sala d’actes
ASSISTENTS
Presidenta :

Na Sandra Zaragoza Vallés

Regidors:
En Ramón Brull Melich
Na Bàrbara Curto Camisón
En Jordi Bonet Curto
En Elíes Bonet Cervera
Na Lluïsa Esmel Cardona
En Josep Antoni Navarro Serra
En Llorenç Also Gas
Na Laura Bonet Iborra
En Estanislau Martinez Puig
Na Montserrat Bonet Caudet
Secretaria :

Na Teresa Roca Castell

01.-Aprovació acta anterior de 30 d’agost de 2017.
Per secretaria es dona compte de l’acta de 30 d’agost de 2017 que es aprovada.
02.-Aprovació provisional ordenances fiscals exercici 2018
Atesa la necessitat de procedir a modificar alguns aspectes de les ordenances fiscals per a
l’exercici del 2018, tant en impostos com en les taxes següents: Impost de vehicles de tracció
mecànica( IVTM); Impost sobre construccions, instal·lacions i obres ( ICIO); Taxa de la Llar
d’Infants; Taxa activitats i instal·lacions ( Declaració responsable i Comunicació prèvia
d’obertura) i Activitats recreatives extraordinàries; Taxa entrada de vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i
descàrrega de mercaderies;
El Ple municipal, atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda per unanimitat ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals exercici 2018,
següents.
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
Afegir a l’article 4.2 una bonificació del 30% de la quota de l’impost als titular de vehicles que
tenen motors de les característiques següents:
a) Híbrids
b) Elèctrics
IMPOST CONSTRUCCIONS ICIO
Modificació “Article 1. Naturalesa i fet imposable.
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1.-Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeix l’obtenció de la corresponent llicència d’obres
o urbanística, tant si s’ha obtingut o no l’esmentada llicència, o per a la que s’exigeix la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la
llicència o l’activitat de control correspongui a aquest municipi.
2.-Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden consistir en:
a)Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta.
b)Obres de demolició.
c)Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el seu
aspecte exterior.
d)Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses
subministradores de serveis públics.
e)Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística.
f)Legalització de construccions i instal·lacions preexistents.
TAXES
LLAR D’INFANTS
Afegir la següent bonificació:
En cas que hi hagi dos germans o més matriculats a la llar s’establirà una bonificació del 20%
sobre la quota mensual de la llar d’infants municipal del segon o següent.
En el cas de famílies monoparentals, degudament acreditades mitjançant el carnet corresponent,
també s’establirà una bonificació sobre la quota mensual de la llar d’infants d’un 20% en tots els
fills.
En el cas de famílies nombroses degudament acreditades mitjançant el corresponent carnet
s’establirà una bonificació del 20% en tots els fills.
ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS
Activitats innòcues:
Comunicació prèvia d’obertura i Declaració responsable 100 Euros
Autorització Activitats recreatives extraordinàries durant l’època estival (Juny-setembre) 100
Euros temporada.
ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA PÚBLICA
PER APARCAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES , CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES.
Els guals queden de la mateixa manera
S’afegeix la reserva de via pública aparcament exclusiu, parada de vehicles a la via pública
Fins a 15 m (lineals)..........
120 Euros any
De 15,1 fins 30 m(lineals).......200 Euros any
De 30,1 fins 65m(lineals)..... 500 Euros any.
Segons proposta del regidor Sr. Llorenç Also (ERC), acceptada per tots els grups municipals.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública dels interessats per un termini de trenta
dies a comptar des de l’endemà de la publicació, perquè en aquest període es pugui examinar
l’expedient i formular les reclamacions que es considerin oportunes. Cas de no presentar-se’n
l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord.
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03.- Aprovació moció ACM i AMI sobre els actes de violència del diumenge 1 d’octubre de
2017.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica,
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de CAMARLES, per unanimitat de tots els grups polítics PDeCATPSC i ERC
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que
l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat
que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum,
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern
de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència
d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com
a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials
espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.

3/4

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
04.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcaldessa, aixecà la sessió a les catorze hores .

Vist i Plau

La Secretaria

L’Alcaldessa

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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