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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÁRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE 

DESEMBRE DE 2017 
 

 
 
Identificació de la sessió: 
 
Número: 13/2017 
Data: 20 de desembre  de 2017  
Inici: 20:30 hores 
Fi:  20:33 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
Caràcter de la sessió: extraordinària 
 
Assistents: 
 
President:  Francesc Deulofeu Fontanillas CIU 
Regidors/es:  Raül García Ramírez  CIU 
   Mª Helena Lagarda Planas CIU 
   Josep Mª García Sala  CIU 
   Àlex Vivancos Saludes  CIU 
   Ernest Vilà Pladevall  CIU  
   Josep Capote Martín  PSC-CP 
   Eduard Vallhonesta Alarcón PSC-CP 
   Clemencia Gutiérrez Arriaga PSC-CP 
   Míriam Teruel Navarro  PSC-CP 
   Jaume Turón Auladell  CUP-PC-PA 
   Enric Saurí Saula   CUP-PC-PA 
   Andrea Peña i Ambatlle  CUP-PC-PA 
   Magalí Miracle Rigalós  ERC-AM 
   Maria Carmen Montes Azcutia ICV-EUiA-E 
 
Secretari:  Sergi Ribas Beltrán 
Interventora:  Sònia López Martínez 
 
S'excusa:  Laura Costa Olivé   CIU 
   Mariona Pascual Alfaras  CUP-PC-PA 
  
     
Ordre del dia: 
 
I.- PART DISPOSITIVA 
 
1. Aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions formulades a la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i següents i aprovació definitiva de les mateixes.  
 
2. Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni a data 
01.01.2017. 
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Desenvolupament de la sessió: 
 
1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES 
A LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018 I 
SEGÜENTS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES.  
 
Atès que en data 28 de setembre de 2017 el Ple de la corporació va aprovar provisionalment 
la modificació de diverses Ordenances fiscals municipals de cara a la seva entrada en vigor 
l’any 2018, en el moment de la seva aprovació definitiva.  
 
Atès que els acords provisionals juntament amb els expedients de què porten causa han 
estat estar exposats al públic mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de 
data 5 d’octubre de 2017, al diari El Periódico i  al tauler d’anuncis de la Corporació. 

Atès que en el termini d’exposició pública el Sr. Salvador Riera Ibern ha presentat escrit 
d’al·legacions, a,b, registre d’entrada núm. 2017/14701 de data 3-11-2017. En el referit escrit 
el Sr. Salvardor Riera Ibern demana el següent: Que es valori la possibilitat de deixar sense 
impost (és a dir, mantenir la bonificació) d’aquells vehicles que ja no pagaven l’impost (és a 
dir, que tenien la bonificació) i en tot cas, que s’apliqui només als vehicles que superen els 25 
anys a patir de l’exercici 2018. 

Vist l’informe emès pel director d’Economia en el que fa constar el següent: 

“ L’article 95.6 c)  dels Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el tex 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que els ordenances fiscals podran 
aprovar una bonificació de fins el 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 
25 anys comptats a partir de la seva data de fabricació.  

El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de data 28 de setembre de 2017 va aprovar 
la següent bonificació: 

S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 30 anys. 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es 
conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en 
què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
L’any 2017 i anteriors la bonificació estava aprovada pels vehicles d’antiguitat superior a 25 
anys, i el Sr. Ibern demana que si ja gaudia d’aquesta bonificació, no l’ha de perdre l’any 
2018.  
 
A criteri del funcionari sotasigant, el redactat de l’article 95.6 c) del text refós de les hisendes 
locals és prou clar en el sentit de determinar els vehicles que poden gaudir o no de la 
bonificació i que han de ser els que compleixin els requisits establerts a la corresponent 
ordenança fiscal sense que és pugui aprovar que la bonificació s’apliqui a vehicles que no 
compleixin els requisits substantius aprovats per gaudir-ne, en aquest cas, que tinguin una 
antiguitat inferior a 30 anys, pel qual motiu es proposa desestimar l’al·legació formulada pel 
Sr. Ibern.” 
 
Atès que, de conformitat amb l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és preceptiva la 
resolució de les al·legacions formulades. 
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A proposta del regidor d’Economia, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet 
dictamen proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Salvador Riera Ibern a l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre 
Vehicles de Tracció Mecànica, en el sentit desestimar-la en la seva integritat. 
 
Segon.- Elevar a definitius, en la seva dicció literal i que es donen com a reproduïts, els 
acords d’aprovació provisional de modificació de les Ordenances fiscals pel 2018 i següents 
presos pel Ple de la Corporació en sessió de data 28 de setembre de 2017. 
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el text íntegre de les 
modificacions definitivament aprovades. 
 
Quart.- Habilitar el Sr. alcalde o persona en qui delegui als efectes de què pugui signar 
quanta documentació sigui procedent per a l’efectivitat dels acords presos.  
 
Deliberacions: 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde manifestant que tal com es va explicar a la comissió  
informativa es tracta d’una al·legació presentada en relació a la bonificació de l’impost de 
vehicles que s’ha passat de 25 a 30 anys d’antiguitat; l’al·legació fa una sèrie de raonaments 
demanant que les persones que estiguin entre  25 i 30 anys, per tant, que ja en algun any 
anterior  no haguessin tingut que abonar l’impost doncs no haguessin de pagar durant 
aquests 5 anys. El Sr. Alcalde diu que es desestima l’al·legació, que l’informe diu que 
tècnicament tampoc és possible aplicar-li a unes persones les bonificacions i  a altres 
persones no, a part que  la  pròpia al·legació amb la seva justificació introdueix aquests 
elements per els que van decidir allargar el termini perquè hi ha persones que utilitzen el 
vehicle d’una manera més o menys habitual, quan la bonificació està pensada per aquells 
vehicles històrics que no circulen de manera habitual sinó en situacions molt i molt 
excepcionals. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat : 
 
- Unanimitat dels 15 regidors presents. 
 
2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE 
SANT CELONI A DATA 01.01.2017. 
 
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada 
per la Llei 4/1996, de 10 de gener, determina que la formació, el manteniment, la revisió i la 
custòdia dels padrons d’habitants corresponen als Ajuntaments dels respectius municipis. 
 
L’article 81 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial Decret 2612/1996, 
de 20 de desembre, estableix que els Ajuntaments aprovaran la revisió del seu padró 
municipal, formalitzant les actuacions portades a terme durant cada exercici anual. 
 
El mateix article determina que els resultats numèrics de la revisió anual del padró municipal 
d’habitants seran tramesos a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
D’acord amb la informació facilitada per l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, responsable de la gestió del padró municipal d’habitants, la xifra resultant de la gestió 
del padró d’habitants de Sant Celoni, referida a 1 de gener de 2017, és de 17.588 habitants. 
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A proposta de l’alcalde, la Comissió Informativa General, per unanimitat, emet dictamen 
proposant al Ple municipal el debat i votació dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la xifra del padró municipal d’habitants de Sant Celoni referida a 1 de 
gener de 2017, la qual ascendeix a la quantitat de 17.588 habitants, 8.779 homes i 8.809 
dones.  
 
 
Deliberacions: 
 
L’alcalde comenta la xifra del padró de Sant Celoni a data 1 de gener  de 2017 dient que són 
17.588. 
 
En no fer ús de la paraula cap més regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació del Ple 
municipal, amb el següent resultat: 
 
- Unanimitat dels 15 regidors presents.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:33 hores i s’estén la 
present acta de la que jo, el secretari municipal, en dono fe.  
 

L’alcalde              El secretari, 
Francesc Deulofeu Fontanillas      Sergi Ribas Beltrán  


	I.- PART DISPOSITIVA

