ACTA

DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2014,
NÚM. 13
Data i hora d'inici: Dia 13 de novembre de 2014 a les 22.00 hores
Data i hora de finalització: Dia 13 de novembre de 2014 a les 22.30 hores
Lloc de la sessió: Sala de Plens
RELACIÓ D'ASSISTENTS
Alcalde-President
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Regidors/es
Sr. Albert Clusella i Vilaseca
Sra. Glòria Mascaró i Crusat
Sr. Joan Capdevila i Clarà
Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés
Sr. Juan Maria Navarro i Clarà
Sr. LLorenç Fort Vidal
Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau
Sr. Josep Pladevall i Moya
Sra. Sara Verdaguer Vilaró
Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans
Sra. Maria Mercè Monrós i Tarté
Secretària accidental de la Corporació
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà
ORDRE

DEL

DIA

1. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
2. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2015
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Verificada l’existència de quòrum exigible per a la seva vàlida constitució, d’acord amb
l’establert a l’art. 98.c) del DL 2/2003 de 28 d’abril de 28 d’abril pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el sr. Alcalde obre la
sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PREVI.- RATIFICACIÓ I DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE
LA SESSIÓ
L'article 46.2.b de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i
l’article 79 del RD 2568/1986 de 28 de desembre, del Reglament d’Organització,
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Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, estableixen que, les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent, hauran de ser
ratificades pel Ple.
La urgència està motivada pel fet que el punt Primer inclòs a l'ordre del dia de la
present sessió, que es pretén aprovar, ha de quedar publicat al BOPB abans del 31 de
desembre de 2014, impedint això la convocatòria d'un ple extraordinari respectant els
terminis legals de notificació.
Sotmès a votació, el Ple de la Corporació per unanimitat dels tretze regidors assistents
acorda declarar, ratificar i aprovar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària.
1. ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 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.
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
per la comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
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domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa
al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Ordenança fiscal núm. 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
Ordenança fiscal. Núm. 9 – TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,..
Ordenança fiscal núm. 11 - TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
Ordenança fiscal núm. 12 – TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS.
Ordenança fiscal núm. 17 – TAXES PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Ordenança fiscal núm. 19 - TAXES DELS SERVEIS D’ OAL DEL MUSEU MUNCIPAL
Ordenança fiscal núm. 21 – TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS I PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
Ordenança fiscal núm. 26 – TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
TERCER.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el
text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre
de 2014:
Ordenança fiscal núm. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Ordenança fiscal núm. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Ordenança fiscal núm. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Ordenança fiscal núm. 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA

Pàg. 3/7

QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Ordenança fiscal núm. 2 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Ordenança fiscal núm. 3 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
Ordenança fiscal núm. 4 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA
CINQUÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades 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.
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.
Sr. Santaeugènia.- Sobre l’IBI, hem de valorar si el coeficient es pot o no rebaixar.
Els darrers tres anys el que s’ha fet ha estat equilibrar els valors cadastrals i acceptar
les sentències que hi ha hagut, com la del maig de l’any passat, sobre un seguit d’IBI
que deixarem de cobrar. Gairebé podria dir que rebaixem l’impost.
Sr. Pladevall.- Tanta comèdia amb el tema de l’IBI i continuem pagant-lo bastant car.
Sr. Santaeugènia.- Amb què és car hi estem d’acord, però el que sí que es pot dir és
que el valor cadastral ha baixat un 48% i que l’IBI en sí durant aquest anys no ens ha
pujat. La majoria de rebuts que ara baixen són els que tenien l’import més alt. Tots
voldríem pagar menys, però he de dir que s’hi ha actuat i que s’ha fet feina en aquest
aspecte.
Sr. Fort.- Parlant seriosament, com que les despeses no es poder rebaixar més, fins
d’aquí a deu o quinze anys no hi podrà haver rebaixes significatives de l’IBI i ves a
saber aleshores quina situació política o econòmica hi pot haver. Fer rebaixes d’un
trenta, o d’un quaranta per cent, ara per ara és impossible, perquè no només hi ha el
deute sinó tots els endarreriments que portem, això va per llarguíssim.
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Sr. Santaeugènia.- Cada any estem destinant entre amortització i interessos un milió
vuit-cents o un milió nou-cents mil euros. Només que féssim la meitat que ja estaríem
passats de l’endeutament ens ho podríem plantejar però realment ara és impossible.
S’ha de liquidar el deute i governs posteriors han de tenir la sensatesa i el criteri
d’intentar anar per aquest camí, que és l’únic que ens pot anar bé i mica en mica
també anar mantenint el poble, on s’hi ha d’invertir.
Sr. Fort.- Seria interessant que a les properes eleccions i successives que s’explicités
un compromís i en el moment en què sigui possible començar a baixar impostos i pujar
pels serveis per equilibrar-ho, però que realment a cada legislatura es presentés qui es
presentés, que adquirís un compromís, que reconegués la situació de l’IBI, ja que
continua essent un tema molt sensible.
Sr. Santaeugènia.- Totalment d’acord i és un tema que crec que tots coincidirem que
l’esforç d’aquests quatre anys, si qui governa comença a fer bestieses sobre aquest
tema, tot això no haurà servit per res. S’han hagut de prendre decisions dures i
importants i s’ha de continuar treballant bàsicament amb molt de sentit comú, molt de
rigor i amb la consciència que aquí s’administren diners públics. Mirant els números
per eixugar el deute necessitem uns deu anys, sempre tenint en compte d’invertir molt
poc en manteniment del pobles i aleshores tampoc és viable. Jo personalment penso
que parlem de quinze anys.
Sr. Capdevila.- Quan comença a vèncer alguns dels crèdits que tenim, aquests de
Madrid?
Sr. Santaeugènia.- Nosaltres no ho veurem. Que comencen a vèncer crèdits crec
que és d’aquí a tres anys. Hi ha una pòlissa al sis per cent...a Madrid es poden
esperar...
Sr. Navarro.És cara... si poguéssim fer una hipoteca d’algun edifici, potser
pagaríem un dos per cent. Sobre l’enllumenat i tot el que paguem hi tenim un sis per
cent. Si el crèdit de Madrid fos baratet es podria aguantar, però amb un sis són molts
diners.
Sr. Santaeugènia.- Crec que hem d’acceptar la situació tal i com està i tens raó, una
pòlissa a un sis per cent és cara, però hem de prioritzar a mantenir el poble abans que
anar pagant al Ministeri d’Hisenda, que ja l’anirem pagant, no ens varen voler fer el
préstec, doncs mira anem fent amortitzacions parcials i no ens ha de preocupar. No
podem hipotecar res, no podem demanar cap préstec, si el demanem per pagar a
hisenda es posaran a riure. Abans tenia sentit perquè refinançàvem tot el deute del
poble, proveïdors, i tenia el seu sentit. Actualment com que deus a Hisenda,
absolutament ningú deixarà diners. És així i penso que s’ha d’amortitzar però que s’ha
de prioritzar el manteniment del poble.
Sr. Navarro.- Nosaltres en el pressupost no el vàrem aprovar precisament perquè no
es va posar una partida per anar mantenint el poble i vosaltres aleshores teníeu la
teoria de no gastar-hi res...
Sr. Alcalde.- Sí, tens raó, però també vàrem dir que a mesura que aniríem liquidant
el pressupost allò que poguéssim estalviar ho destinaríem al poble.
Sr. Navarro.- Sobre les Ordenances totes més o menys ja estan bé, però la que tinc
més dubtes és la del Museu i ja decidim que hi posarem cent trenta mil euros i això jo
no ho tinc clar, ja ho justifica l’informe tècnic i a mi em fa dubtar si votar que sí, que
tampoc ens ho ha explicat ningú.... la Maria una mica. Si em vull queixar quan fem el
pressupost, si ara ho aprovo em diran que ho vaig aprovar....avui em costarà aprovarho.
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Sra. Ferrer.- Per fer el càlcul estimatiu de les despeses l’Interventor et dirà que per
un exercici de prudència sempre es posa en el pitjor dels casos.
Sra. Tarter.- Aquí deu haver de fer la projecció, no?
Sr. Navarro.- També hi ha una partida que es posa per fer inversions a l’aigua i
aleshores no s’acaba fent i els anem arraconant i hi havia el compromís de fer-les,
potser al cap de mig any s’ha de gastar i fer les inversions. Una companyia tan
sanejada anar fent més coixí... Les instal·lacions també les hem de millorar que ja ho
vaig dir a la Companyia d’Aigües.
Sobre les escombraries ja ens ho va explicar ahir l’Interventor.
Sobre això del Museu, ja constarà en el pressupost si ho aprovem avui?
Sra. Ferrer.- Respon sense obrir el micròfon.
Sr. Navarro.- No ho diu explícitament quan ho llegeixes.
Sra. Tarter.Nosaltres voldríem fer tres consideracions; IBI, Plusvàlua i
escombraries. Sobre l’IBI, valorar molt positivament la rebaixa del valor cadastral que
del 2014 al 2015 és aquest 29% i portem acumulat el 48% que deia el regidor i que
beneficia a tos els impostos que no són municipals i que degut a la situació que tenim
no ens podem permetre el luxe d’abaixar l’IBI per poder tenir els serveis tan
obligatoris com no obligatoris que està donant l’Ajuntament. Sobre la Plusvàlua molt
contents que per fi s’hagin introduït els canvis legislatius que permeten les
bonificacions de les dacions en pagament i les execucions hipotecàries. Sobre les
escombraries que hauríem de tenir en compte de cara a l’any que ve d’explicar que
l’augment és degut a l’augment de tonatge i potser fer una campanya per estimular,
explicar que cada tona que es porta, ens suposa i segons deia l’Interventor, cada any
serà pitjor, la taxa de la Generalitat puja de manera exponencial, per tant, potser
valdria la pena invertir en fer aquestes campanyes de reciclatge, perquè sinó l’any que
ve no serà mig euro el trimestre, sinó que ens podem trobar amb un augment de cinc
euros el trimestre. Nosaltres ho votarem a favor.
Sr. Clusella.- Estem totalment d’acord que ens hi hem de posar seriosament, hi ha
gent que diu que perquè no ho fem porta a porta , que és molt dur pel ciutadà, però
no m’agrada que l’administració hagi d’adoptar una actitud paternalista i si no ho has
fet bé que et castigui. Potser haurem d’acabar així, però millor començar per això que
deies, explicacions, campanyes, cartells als contenidors i tota la informació que es
pugui.
Sr. Santaeugència.- També és un problema d’educació, que la gent deixa les
deixalles al terra, no les posa als contenidors.
Sr. Fort.- Una mica de funció controladora estaria bé, ja no dic repressora.
Sr. Santaeugènia.- Estem parlant d’una qüestió de civisme que és un problema no
només respecte a les escombraries, sinó general.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor dels tretze regidors que integren el consistori, aprova la present proposta.
2. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL 2015
Vist l’escrit tramès per l’ Organisme de Gestió Tributària de 7 d’octubre de 2014,
mitjançant el que sol·liciten que els sigui facilitada la informació relativa als períodes
de cobrament dels diferents conceptes i els tipus de gravamen que seran aplicables en
relació als tributs i altres ingressos de dret públic que aquest Ajuntament té delegats a
l’ Organisme de Gestió Tributària.
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Atès que l’ ORGT, a través de l’ aplicació informàtica anomenada WTP, sol·licita se li
confirmi el calendari fiscal, o si s’escau, les modificacions que es proposin, així com els
tipus de gravàmens i bonificacions de l’ IBI, tarifes de vehicles, coeficients d’ IAE,
percentatges i tipus de l’ IVTNU, així com les taxes i preus públics aplicables per a
l’any 2015.
Per tot l’ exposat es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels presents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar el calendari fiscal per l’any 2015 que es relaciona:

CONCEPTE
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 3A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 4A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 3A
FRACCIÓ
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 4A
FRACCIÓ
TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
TAXA PER OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

DATA
INICI
01/04/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
02/03/2015
04/09/2015

DATA FINAL
04/06/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/11/2015
05/05/2015
05/11/2015

30/01/2015

01/04/2015

30/04/2015

02/07/2015

01/07/2015

02/09/2015

04/09/2015

05/11/2015

30/01/2015

01/04/2015

30/04/2015

02/07/2015

01/07/2015

02/09/2015

04/09/2015
04/09/2015
02/03/2015
04/09/2015

05/11/2015
05/11/2015
05/05/2015
05/11/2015

SEGON. Comunicar-ho a l’ Organisme de Gestió Tributària, juntament amb la resta de
dades tributàries sol·licitades, per al seu coneixement i publicació.
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents amb tretze vots
a favor, dels tretze regidors que formen el consistori, aprova la present proposta.
El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta
acta. En dono fe.
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