ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL MORELL

Núm.:
Data:
Caràcter:
Hora d’inici:
Hora fi:
Lloc:

12/2019
7 de novembre de 2019
Extraordinari
17:30 hores
17:50 hores
Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Eloi Calbet Ferran
Maria Jesús Valldosera Gasull
Mònica Casas Salvadó
Alberto Ortega Royo
Francisco Gerardo Palma Jiménez
Judit Fernández Llerena
Albert Roig Rovira
Rosa Maria Sánchez Pérez
Ramon Manyé Sardà
Pere Domingo Segarra
Teresa Bolaño Guivernau

Presidència: el Sr. Eloi Calbet Ferran
Secretària accidental: la Sra. Gemma Montserrat Guinovart
Ordre del dia:
UNIC.- Aprovació, si escau, de la modificació de l´ordenança fiscal reguladora
de l´impost sobre béns immobles.
Al poble del Morell, essent el dia 7 de novembre de 2019 a les 19:30 hores es
reuneixen a la Sala d’Actes Consistorial sota la presidència del Sr. Alcalde, els
senyors i senyores a dalt esmentats, assistits pel sotasignat Secretaria accidental,
amb la finalitat de celebrar la sessió par a la qual han estat convocats
reglamentàriament.
Una vegada iniciada la sessió es posen a debat els assumptes que es relacionen a
l’ordre del dia.
Desenvolupament de la sessió:
ÚNIC.- Aprovació, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Vist la provisió d’Alcaldia i l’informe d’Intervenció, la Regidoria d’Hisenda considera
que es compleixen els requisits necessaris continguts en les Normes legals citades
anteriorment en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost i s'ajusten als costos
previsibles derivats.
Per tot l’exposat el Ple de l’Ajuntament del Morell aprova per unanimitat dels
assistents els següents ACORDS:
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Eloi Calbet Ferran (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 25/11/2019
HASH: a57f7cce4d9a513da77c090a85be7c7a

No assisteixen:

Número: 2019-0012 Data: 25/11/2019

Assistents:
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Gemma Montserrat Guinovart (1 de 2)
Secretària Accidental
Data Signatura: 26/11/2019
HASH: de6118448d35754148f709e94a9db8d6

Identificació de la sessió:

PRIMER. Aprovar la Modificació Ordenança 1.1 IBI de amb la redacció que a
continuació es recull:
On diu:
3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
de gravamen següents:

Béns immobles urbans

0,63

Béns immobles rústics

0,49

Béns immobles de característiques especials

1,21

3. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus
de gravamen següents:

Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles urbans

0,61

Béns immobles rústics

0,49

Béns immobles de característiques especials

1,21

SEGON. Introduir la Bonificació següent a l’art. 5 de l’Ordenança Fiscal:
“Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles destinats a habitatge tant unifamiliar com plurifamiliar, i del
30% de la quota íntegra de l'impost els bens destinats a altres usos , en els
quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la
instal·lació.
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de
l’Ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent i que les instal·lacions
per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació per l’Administració competent.
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos
posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i
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Ha de dir:
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Tipus
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Tipus de béns immobles

d’especificacions tècniques de la instal·lació pera l’aprofitament d’energia solar
tèrmica o elèctrica.
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes pera l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la
normativa específica en la matèria”
Queden excloses de la present bonificació les parcel·les qualificades amb la clau 7
de Gran Indústria
TERCER. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [http://elmorell.eadministracio.cat].

El sr. Ramon Manyé valora positivament aquesta rebaixa de l’I.B.I. Vol deixar
constància, però, que aquest 2019 han pagat un 0,67% tot i estar aprovat en un Ple
passat un 0,63%.
Valora també molt positivament la bonificació per plaques solars i proposa
implementar més bonificacions d’aquest tipus i que l’Ajuntament en doni exemple,
instal.lant sempre que sigui possible, plaques als edificis de titularitat municipal.
L’alcalde comenta que l’Ajuntament està decidit a instaurar totes les mesures que
pugui, que ajudin a revertir el canvi climàtic i preservin el medi ambient.
La sra. Teresa Bolaño posa en coneixement que des de l’Institut Català d’Energia els
han dit que hi ha un Pla pel 2020, amb un seguit de mesures, perquè els
ajuntaments redueixin un percentatge el seu consum elèctric.
En aquest sentit, l’alcalde comenta l’acord adoptat a la passada legislatura i que
continua vigent: el PAES, que és un pacte entre alcaldes a nivell europeu per arribar
a disminuir el nivell d’emissions de CO2 en les administracions locals i altres
mesures com el canvi a led en la il.luminació municipal.
El Sr. Alcalde, desitjant una bona Festa Major, aixeca la sessió a les 17:50 hores, de
la qual s’estén aquesta acta que signa el President i la Secretària Accidental.
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L’alcalde explica la proposta.
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CINQUÈ. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.

Número: 2019-0012 Data: 25/11/2019

QUART. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en
el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article
17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

