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II COMITÈ EXECUTIU DE 2017
A la seu de l’ACM a Barcelona es reuneix, a les 12 hores del dia 4 d’abril de 2017, el
Comitè Executiu de l’ACM, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior del Comitè
Executiu, de data 10 de febrer de 2017
2. Informe del president i del secretari general.
3. Aprovació de l’adhesió de l’ACM a la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i
Regionals (CGLU)
4. Central de contractació ACM.
5. Convenis.
6. Contractació interna ACM.
7. Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes.
8. Altes i baixes.
9. Mocions.
10.- Precs i preguntes.
Assistència al Comitè Executiu: 31 membres

ACORDS:
1. S’aprova per assentiment l’acta de la sessió anterior del Comitè Executiu, de
data 10 de febrer de 2017.
2. S’aprova per unanimitat dels presents adherir-se a la Xarxa Mundial de Ciutats i
Governs Locals i Regionals (CGLU).
3. S’aprova per assentiment el nomenament de representants de l’ACM en altres
organismes.
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4. S’aprova per assentiment l’alta de l’Ajuntament d’Arbúcies, l’alta del Consell
Comarcal del Moianès, i l’alta de l’Ajuntament de La Masó.
5. S’aprova per unanimitat la “Moció en relació a la Sentència del Tribunal
Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana”.
6. S’aprova per assentiment fer un seguiment de la problemàtica relacionada amb
l’embargament per part de l’Agència Tributària d’ajuts socials atorgats pels
municipis i declarats inembargables.
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ANNEX I - Nomenaments de representants de l’ACM en altres organismes
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Coordinació amb els ens locals
Titular: Mireia Huerta i Sala
Suplent: Sònia Oriola i Rosinach

Consell de Cooperació al Desenvolupament
Titular: David Saldoni de Tena
Suplent: Mireia Huerta i Sala

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència Social per vegueries
Titular: Assumpta Eixarch Conesa
Titular: Carme Sans
Titular: Dolors Farràs i Graell
Titular: Eva Millan Caler
Titular: Laura Fusté
Suplent: Joaquim Sangrà i Morer
Suplent: Mila Garriga
Suplent: Rosa Fumàs
Suplent: Sònia Oriola Rosinach
Suplent: Teia Fàbrega Pairó

Departament de la Presidència
Comissió de Reforma Horària
Titular: Joaquim Sangrà i Morer
Titular: Marc Barbens i Casals
Titular: Rafael de Yzaguirre
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Titular: Sònia Oriola i Rosinach
Grup de treball de seguiment tècnic de la CNVM
Titular: Sònia Oriola i Rosinach

Departament de Salut
Consell Territorial de Salut. Girona
Titular: Eva Ferrés

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
Titular: David Saldoni de Tena
Model SIS
Titular: Montse Rossinés i Bayó

Departament d’Empresa i Coneixement
Comissió Assessora de l’ACTIC
Titular: Esther Vilà

Departament d’Ensenyament
Grup de treball del Decret de menjador escolar
Titular: Esther Salat i Llorente
Titular: Sònia Oriola i Rosinach
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ANNEX II - Mocions
MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Atès que el Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017,
ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que regulen l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys
de Naturalesa Urbana (IIVTNU), però únicament en la mesura que sotmeten a
tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.
Atès que l’esmentada sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a
terme les modificacions o adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència
d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Atès que la Sentència del TC pot comportar que els ajuntaments hagin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que,
entre el moment de la seva adquisició i el de la seva alienació, no han experimentat un
increment de valor.
Atès que els ens locals no han d’assumir en cap cas les conseqüències d’una regulació
estatal incorrecta.
El Grups Municipals _____ proposen al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei
de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor
del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes
establerts a l’esmentada Sentència del TC.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que,
per efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució
de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor
dels quals no ha experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió
i liquidació de l’impost sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al
voltant del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes
administracions sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient
les competències que els pertoquen.
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Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.
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