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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Núm.: PLE2016/13
Caràcter: EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA 
Data: 21 DE DESEMBRE DE 2016
Horari: de 20:50 fins a 21:00
Lloc: Sala de sessions

ASSISTENTS

Sr. Fermí Santamaria i Molero, alcalde i regidor de CiU
Sr. Josep Aliu i Mundet, regidor de CiU
Sra. Montserrat Vilà i Añón, regidora de CiU
Sra. Pilar Aliu i Bou, regidora de CiU
Sr. Ramon Soler i Salvadó, regidor de CiU
Sr. Jesús Malagón i Granados, regidor de CiU
Sr. Xavier Vilella i Bayé, regidor de CiU
Sra. Anna Hereu i Masó, regidora de CiU
Sr. Antoni Navarro i Robledo, regidor d’ERC-AM
Sr. Alexandre Puig i Mayol, regidor d’ERC-AM
Sr. Joaquim Castelló i Boadas, regidor d’ERC-AM
Sr. David Parron Ojeda, regidor d’ALL-E
Sr. Ignacio López Salvador, secretari de la Corporació.

Ha excusat la seva absència el Sr. Sergi Miquel i Valentí, regidor de CiU

QUÒRUM I ORDRE DEL DIA

A la Sala de sessions es reuneix el Ple municipal a l’hora i data indicada a l’encapçalament. 
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el Sr. president obre la sessió, declarada pública, per tractar els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:

ORDRE DEL DIA

1. Propostes
1.1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries
1.1.1. PRP2016/1802   Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per a 
l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1433 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Oberta la sessió pel Sr. president, proposa aprovar la urgència del Ple d’aprovació de les 
Ordenances. 

S’aprova per unanimitat.

1. Propostes

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació 1924898e3fd845f0bf777e49c7dd15c5001

Url de validació http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador

Metadades Classificador:Acta  -

http://www.ddgi.cat/municipis/Llagostera/verificador?codigoVerificacion=1924898e3fd845f0bf777e49c7dd15c5001


2

1.1.Dictàmens, propostes o mocions resolutòries

1.1.1. PRP2016/1802   Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals 
per a l'any 2017.- Exp. núm. 2016/1433    

Es posa en consideració del Ple la següent proposta:

“Vist que el Ple municipal, en la sessió de 26 d’octubre de 2016, va acordar aprovar 
provisionalment, per a l’exercici de 2017 i següents, les citades modificacions de les 
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 

i obres.
• Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar 

d’Infants.

Es varen exposar al públic, mitjançant anunci en el BOP núm. 209, de 2 de novembre de 2016 i 
al tauler electrònic de l’Ajuntament.  Durant el període d’exposició pública de les ordenances 
fiscals s’ha presentat una al·legació per part del grup municipal d’ERC que afecta les següents 
ordenances:

• Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.

• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 
i obres.

• Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de cementiri municipal.
• Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per recollida i tractament 

d’escombraries.
• Ordenança fiscal número 28, reguladora de la taxa per aprofitament de les 

instal·lacions esportives municipals.

Vist l’informe de Secretaria, de data 19 de desembre de 2016.

Atès de que el fet de que les cinc al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC no 
guarden identitat amb l’acord provisional de les modificacions a les ordenances fiscals per a 
l’any 2017, vulnera el procediment establert a l’article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Atès que les al·legacions susdites en relació a les ordenances fiscals números 2 i 3 vulneren 
els articles 95.6.b) i 103.2.e) del RDL 2/2004 del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

Atès que les al·legacions relatives a les ordenances fiscals números 8 i 9 manquen de memòria 
econòmica es vulnera l’article 20 de la Llei 8/1989 de taxes i preus públics  

Atès que el contingut de l’al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 28 no implica cap 
innovació de la mateixa.
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I fent ús del règim competencial previst a l’article 53.1.o) del D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per delegació de 
l’Alcaldia.

ACORD:

Primer.- Desestimar, en base a les anteriors fonamentacions, les al·legacions presentades pel 
regidor Sr. Antoni Navarro Robledo, en representació del grup municipal d’ERC-AM (RE núm. 
2016/4426, de data 16 de desembre de 2016).

Segon.- Aprovar definitivament, per a l’exercici de 2017 i següents, les modificacions de les 
ordenances fiscals aprovades provisionalment en la sessió de 26 d’octubre de 2016:

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions 

i obres.
• Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar 

d’Infants.

Tercer.- Publicar aquest acord en el BOP, conjuntament amb el text íntegre de les ordenances 
fiscals modificades, les quals entraran en vigor l’1 de gener de l’any 2017 i que seran vigents fins 
a la seva modificació o derogació.”

Es produeixen les següents intervencions

Sr. Ramon Soler.- El grup d’Esquerra va presentar al·legacions, hi havia un informe negatiu de 
Secretaria en el sentit que no procedia presentar aquest tipus d’al·legacions, però les 
comentarem igualment. N’hi havia un parell que demanaven increments i per la norma no es 
poden, una altra és una repetició de l’any passat sobre bonificació de la taxa d’escombraries. 
L’any passat quan es va parlar de l’ordenança, que es va modificar en el preu a instàncies 
d’Esquerra, ja vaig dir que jo era pessimista sobre el cost de les escombraries d’aquest any, 
perquè hi havia d’haver el canvi d’operador però malauradament el canvi s’ha  allargat en el 
temps. Com que el canvi s’ha produït a primers d’aquest mes, la previsió de costos era d’un 
estalvi important durant mig any, i no hi ha estat. Està per veure què passa el 2017, perquè 
aquest contracte té 6 mesos per posar-se en marxa. No som partidaris de modificar les 
bonificacions fins a veure com evoluciona el servei aquest any.

Pel que fa a la quota de manteniment del cementiri, aquest matí he parlat amb Aufuce, els he 
traslladat la moció que es va aprovar, amb la voluntat de negociar aquesta operació, s’hi han 
manifestat molt favorables i estem a l’espera de la seva proposta formal. El mes de gener 
probablement farem una modificació de l’ordenança, no s’apujaran els preus sinó que 
s’establirà una línia més dins de les tarifes, que serà d’inversions, i ja ho debatrem el mes de 
gener.
.
Sr. David Parron.- Nosaltres ens abstindrem, com en l’aprovació inicial

Sr. Antoni Navarro.- En referència a l’informe del secretari, és una qüestió d’interpretació, 
nosaltres també ho hem mirat i és raonable el que diu ell i també és raonable el que diem 
nosaltres, perquè considerem que la no modificació d’unes ordenances també pot ser motiu 
d’al·legació, com passa a Figueres. M’excuso per dues al·legacions que són un error perquè a 
mi m’havia arribat que es podien reduir fins al 100 % i el secretari m’ha fet veure que no.
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Vull comentar alguns aspectes que les ordenances que en Ramon no ha comentat. Un és 
l’ICIO dels comerços. Nosaltres contemplàvem que la bonificació s’ampliés a obres d’obertura o 
ampliació d’establiments industrials i comercials i a obres que incorporin sistemes 
d’aprofitament tèrmic, energies renovables o aprofitament d’aigües pluvials. Això va vinculat al 
foment de l’activitat econòmica. 

Pel que fa al cementiri, ens en felicitem perquè serà un estalvi considerable i agraeixo que 
l’equip de govern ho hagi tingut en compte. 

Trobaria lògic el que diu en Ramon sobre la recollida d’escombraries si plantegéssim noves 
bonificacions, però plantegem just el contrari. Actualment les ordenances bonifiquen pel fet 
d’estar jubilat, nosaltres proposem aplicar el criteri de renda. Pel que fa a passar del 10 al 20 la 
bonificació pel compostatge, per la quantitat de gent que se’n beneficia, no incrementaria 
excessivament i segurament seria inferior al que estalviaríem amb el criteri de renda als 
jubilats. 

Sr. Ramon Soler.- Nosaltres vàrem establir la bonificació als jubilats sense criteri de renda 
perquè hem de ser conscients que els jubilats tenen una reducció de les percepcions, en el 
millor dels casos d’un 33 %. A més actualment molt jubilats estan donant suport als seus 
familiars sense feina. Per tant, jo estic disposat a revisar les bonificacions de la taxa 
d’escombraries, que d’altra banda vàrem introduir nosaltres, en el moment que sapiguem quin 
estalvi pot generar l’entrada en vigor del nou contracte Igual que l’any passat ja vaig avançar 
que el cost del servei seria superior al que preveien els estudis, i el temps m’ha donat la raó, 
aquest any demano el mateix acte de responsabilitat. Per això desestimarem l’al·legació

Sr. Antoni Navarro.- I l’al·legació sobre foment de les activitats econòmiques, també la 
desestimareu?

Sr. Ramon Soler.- El pressupost ja té línies de foment de les activitats econòmiques. Crec que 
per normativa és millor donar els incentius per via de subvenció que no pas de bonificació. 
També la desestimarem.

S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels regidors de CiU, el vot en contra 
dels regidors d’ERC i l’abstenció del regidor d’AxLL.

I no havent-hi més temes per tractar, a les 21:00 s’aixeca la sessió de la qual s’estén la present 
acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, que ho certifico.
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