D'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les indicacions de
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya (APDCat), les actes de la Junta de
Govern Local publicades no incorporen dades de caràcter personal identificades o
identificables. No obstant això, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a través dels tràmits relacionats www.santquirzevalles.cat

ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número:
Caràcter:
Data:
Constitució:
Aixecament:

2010000005
Extraordinària urgent
23 de febrer de 2010
13:30
13:45

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS
Assistents
Montserrat Mundi i Mas
Antoni Rebolleda Calendario
Pep Llamas i Gironés
Lluïsa Cobo i Fernández
Àngels Ponsa i Roca
Edelmiro Balboa Blanco

CIU
PSC
CIU
PSC
CIU
CIU

Absents sense justificació
Cap
Absents amb justificació
Cap
PRESIDENT
Montserrat Mundi i Mas.
SECRETARI
Josep González i Ballesteros.
QUÒRUM
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant
el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera.
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ASSUMPTES CONEGUTS
Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la
seva abstenció o vot negatiu.

1. Concessió de beneficis fiscals a la societat municipal COMU Sant Quirze del
Vallès S.L.
ANTECEDENTS DE FET
Atesa la sol·licitud de l’Empresa Municipal COMU SANT QUIRZE S.L relativa a
l’expedient d’obres majors número 196/09.
Atès el que disposen els articles 103.2 a) Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i 6 de l’Ordenança Fiscal nº 2.5 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Vist l'informe de la Intervenció, es proposa a la Junta de Govern Local, competent per a la
concessió d’aquest benefici fiscal en virtut de l’acord del Ple de 26 de juny de 2007 de
delegació de competències.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 6 de l’Ordenança Fiscal nº 2.5 de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres regula que
“1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la quota de
l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
1.1 Per habitatges protegits
a)

Bonificació del 95% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
especial

b)

Bonificació del 81% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
general

c)

Bonificació del 43% per cent quan es tracti d’obres d’habitatges protegit en règim
concertat

1.2 Quan no siguin habitatge
Bonificació de fins al 95%, previ informe tècnic.”
Per tant, en aquest supòsit resulta necessària l’emissió d’aquest informe i el
pronunciament de l’òrgan competent sobre el percentatge de bonificació que en el seu
cas es vulgui aplicar.
Segon.- Segons l’establert al punt 1.2 d’aquest mateix article “La declaració d’especial
interès o utilitat municipal correspondrà al Ple i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.”
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Tanmateix, per acord del propi Ple de 26 de juny de 2007 es va procedir a delegar a la
Junta de Govern Local totes les competències delegables segons l’ordenament jurídic
vigent.
DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:
Primer.- Declarar d'especial interès municipal per raons socials les obres de
condicionament i redistribució dels locals situats a l’avinguda del Vallès 97-99 a realitzar
per l’Empresa Municipal COMU SANT QUIRZE S.L.
Segon.- Atorgar l’Empresa Municipal COMU SANT QUIRZE S.L. la bonificació del 95%
en la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres a la liquidació derivada
de les obres de condicionament i redistribució dels locals situats a l’avinguda del Vallès
97-99.

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA
Josep González i Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a
efectes d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el
desenvolupament de la sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la
data de la sessió.
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