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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 
9 DE GENER A LES 21.30 HORES   
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 01/2017 
Data: 9 de gener de 2017 
Horari: 21.30 hores 
Lloc: Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Assistents 
 
Alcalde: 
Joan Riera Comellas 
 
Regidors: 
Maria Milagros Martínez Adan 
Ivette Font Font 
Carles Orra Boix 
Pilar Sancho Orra 
 
Disculpen la seva absència: 
Sandra Blanch Vila 
Èric Vilamitjana Freixa 
 
Secretari-Interventor accidental: 
Jordi Gros Roca 
 
Ordre del dia 
 
1.- Aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.1 reguladora del Impost de 
Béns Immobles.  
 
2.-  Modificació de la delegació per a la recollida i gestió de residus municipals al 
Consell Comarcal d’Osona per inclusió de la recollida i gestió de vidre.  
 
1.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.1 
REGULADORA DEL IMPOST DE BÉNS IMMOBLES.  
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran 
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
La DA tretzena del RDL 2/2004 estableix que en aquells municipis en què sigui 
aplicable el que preveu l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, el termini per aprovar i 
publicar el tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles s'amplia fins l'1 de 
març de l'exercici en què s'apliqui el corresponent coeficient.  
 
El municipi de Vilanova de Sau està inclòs en els municipis els que resultarà 
d’aplicació els coeficients d’actualització cadastral i atenent a les prescripcions 
contemplades a l’article 7 del Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de desembre, en que 
s’aproven els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2017 aquest se li 
aplicarà un increment dels valors cadastrals del 8%.  
 
En aquest sentit, la modificació introduïda al text de l’ordenança fiscal municipal 
obeeix, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que 
formen el ple municipal, els següents  

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm.1. Reguladora de l’Impost sobre els béns Immobles, en el 
sentit següent: 
 
“Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,65 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,90 
per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 
serà el 1.30 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.”  
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
2.-  MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ PER A LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE 
RESIDUS MUNICIPALS AL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER INCLUSIÓ DE 
LA RECOLLIDA I GESTIÓ DE VIDRE.  
 

Amb data 15 de desembre de 2008 el ple municipal va aprovar el conveni de gestió en 
matèria de recollida de residus municipals entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Vilanova de Sau”. 
 
L’esmentat conveni regulava la prestació del servei de recollida de residus (RSU i 
FORM), i el seu transport a una planta gestora/transferència a un dipòsit controlat. 
 
Vist que es considera convenient delegar en el Consell Comarcal d’Osona també la 
recollida i gestió de vidre.  
 
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels cinc regidors presents, dels set que 
formen el ple municipal, els següents  
 

ACORDS : 
 
Primer.- Modificar la delegació feta per acord de Ple de 15 de desembre de 2008 al 
Consell Comarcal d’Osona ampliant el servei a la recollida de la fracció de vidre i el 
seu transport a una planta gestora o un dipòsit controlat autoritzat. 
 
Segon.- Delegar al Consell Comarcal d’Osona la prestació del servei de recollida de 
vidre, amb efectes a partir del dia de la signatura del conveni regulador, amb l’abast i 
les condicions que s’estableixin en dit conveni. 
 
Tercer.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l’execució de les funcions 
previstes al conveni, i també la potestat reglamentària.  
 
Quart.- La gestió d’aquest servei es prestarà pel Consell Comarcal d’Osona mitjançant 
l’ens instrumental que en cada moment determini. A data d’avui l’ens encarregat de la 
prestació del servei és l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona S.L.”.  
 
Cinquè.- El cost d’aquest servei serà de zero euros, resultat de l’aplicació al cost 
inicial de l’import del retorn a càrrec d’Ecovidrio, segons oferta presentada el mes de 
novembre de 2016 per l’empresa mixta encarregada de la seva prestació. 
 
Sisè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret calgui al Sr. Alcalde 
perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar aquest acord de la forma 
més eficaç i perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui el conveni que 
ha de regular aquesta delegació i qualsevol altre document que sigui necessari.  
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Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona, per tal que aquest 
procedeixi a acceptar aquesta delegació. 
 
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i cinquanta- 
minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari accidental, estenc aquesta 
acta. 
 
        Vist i plau 
El Secretari accidental      L’Alcalde 
 
 
 
 
Jordi Gros Roca      Joan Riera Comellas 
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