
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
28/2011

Srs./Sres. Assistents:
Alcalde-President:
BEL ACCENSI, FERRAN
Regidors/es:
ALGUERÓ CABALLÉ, ANNA
BEL GUERRERO, DOLORS
CASANOVA PANISELLO, JORDI PERE
CHERTÓ ROIG, NURIA
DALMAU SALVIA, FRANCISCO JAVIER
FERRÉ FANDOS, ALFREDO 
FORCADELL TORRES, JAUME
GAMUNDI VILA, ALICIA
JORDAN FARNÓS, JORDI
LEHMANN MOLES, EMILI
MONCLUS BENET, JOSEP FELIP
PANISELLO CHAVARRIA, PERE
PINO HOMEDES, JOAQUIN 
ROIGE PEDROLA, MERITXELL
SABATÉ IBARZ, ANTONI
TOMAS AUDÍ, DOMINGO 
VIDAL SABATÉ, ESTHER
VILLARROYA MARTÍNEZ, MATILDE
VIÑUELA LOPEZ, BEATRIZ

Secretari 
LINAGE DÍEZ, JOSE LUIS

Excusen la seva assistència:
CID GARCIA, ROSA

Tortosa,  sent  les  tretze  hores  del  dia  23  de 
desembre  del  dos  mil  onze,  prèvia  convocatòria 
girada  a  l'efecte,  es  reuneixen,  en  primera 
convocatòria,  al  Saló  de  Sessions  de  la  Casa 
Consistorial, els membres de l'Excm. Ajuntament de 
Tortosa que al  marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió extraordinària sota el següent 

ORDRE DEL DIA 

SERVEIS CENTRALS

1r.  Dictamen de proposta d'acord de modificació de les tarifes del servei d'abastament domiciliari d'aigua  
potable.

2n. Dictamen de proposta d'acord de modificació de les tarifes del servei de clavegueram

3r. Dictamen de proposta d'acord de modificació de l'Ordenança Fiscal T-3, reguladora de la Taxa de serveis  
del cementiri.

*-*-*

La Presidència declara oberta la sessió, procedint-se a continuació a tractar-se els punts inclosos a l'Ordre 
del Dia:

SERVEIS CENTRALS

01.  DICTAMEN  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES  TARIFES  DEL  SERVEI  D’ABASTAMENT  DOMICILIARI  D’AIGUA 
POTABLE.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:
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Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics S.L. de modificació de les tarifes del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable, al terme municipal de Tortosa, per a l’exercici de 2012.

Vist que les tarifes actuals del servei públic municipal de subministrament domiciliari d’aigua potable són 
vigents des del dia 1 de gener de 2009, sense que des d’aleshores hagin experimentat cap variació.

Atès  que  l’increment  de les  tarifes  que  es  sol.licita  és  del  3,00%,  percentatge que  permet  acollir-se  a 
l’actualització de l’increment de les tarifes que es preveu en el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel  
qual  s’estableix  un sistema simplificat per  a l’actualització dels preus i  les tarifes que regula el  Decret  
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Vist  el dictamen favorable emès al respecte per  la  Comissió Informativa d’Hisenda i  Serveis Interns, en 
sessió de data 16 de desembre de 2011.

Atès allò que preveu el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i 
comunicats, i l’Ordre de 3 de setembre de 1988, per la qual s’estableixen les normes a què han d’ajustar-se 
les sol·licituds d’implantació o de modificació de preus i tarifes de subministrament d’aigua, i es defineix el  
sistema simplificat d’actualització, així com el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un  
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  les  tarifes  vigents  del  servei  públic  municipal  de  subministrament 
domiciliari d’aigua potable, les quals es detallen en l’annex del present acord.

Segon. Aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener de 2012 i s’aplicarà en la primera facturació de  
l’exercici 2012.

Tercer. Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona. 

Quart. Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a la Comissió de Preus de Catalunya.

ANNEX 

TARIFES DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DE TORTOSA

EXERCICI 2012

Tarifa primera. Subministrament d’aigua

Increment respecte tarifes 2011: 3 %

Abonats sense comptador 2012

Tipus (€/mes)
Abonats tipus A 3,002
Abonats tipus B 6,473
Abonats tipus C  11,029

Abonats amb comptador d’ús domèstic (No Mig Camí)  

Blocs de consum (€/m3)
de 1 fins a 15 m3 al mes 0,171
de 16 fins a  24 m3 al mes 0,482
de 25 fins a 45 m3 al mes 0,578
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de 46 fins a 90 m3 al mes 0,863
Més de 90 m3 al mes 0,948

Abonats amb comptador d’ús comercial  

Blocs de consum  (€/m3)
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,299
De 16 fins a  24 m3 al mes 0,524
De 25 fins a 45 m3 al mes 0,652
De 46 fins a 90 m3 al mes 0,863
Més de 90 m3 al mes 0,948
Abonats amb comptador d’ús industrial  

Blocs de consum (€/m3)
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,299
De 16 fins a  24 m3 al mes 0,524
De 25 fins a 45 m3 al mes 0,652
De 46 fins a 90 m3 al mes 0, 863
més de 90 m3 al mes 0,948

Usos hospitalaris

Blocs de consum (€/m3)
De 1 fins a 15 m3 al mes 0,299
De 16 fins a 24 m3 al mes 0,524
Mes de 24 m3 al mes 0,652

Abonats amb comptador d’ús industrial especial
(Empreses amb capital majoritari Municipal)

Blocs de consum (€/m3)
De 1 fins a 15 m3 al mes 0 ,290
més de 15 m3 al mes 0,426

Abonats Mig Camí

Blocs de consum (€/m3)
de 1 fins a 15 m3 al mes 0,299
de 16 fins a  24 m3 al mes 0,652
de 25 fins a 45 m3 al mes 0,808
de 46 fins a 90 m3 al mes 1,105
més de 90 m3 al mes 1,189
  
Quota de servei

Quota única de Servei (€/mes)
Per a tots els abonats 6,682

Tarifa segona. Utilització de comptadors
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DIAMETRE mm. 2011
(€/mes)

13 0,636
15 0,693
20 0,863
25 1,260
30 i majors 2,604

Tarifa tercera. Serveis diversos

DRETS D'EMPALMAMENT, INSPECCIÓ I REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Per la prestació de servei en cadascun dels abonats
que causi alta o modificació de contracte de subministrament 86,04 €

GESTIÓ DE TRAMITACIÓ PER COBRAMENT 
DE REBUTS IMPAGATS 

Per la tramitació de la gestió de cobraments amb 
comunicació i actuacions que se’n derivin 42,54 €

GESTIÓ DE DEVOLUCIÓ REBUTS BANCARIS IMPAGATS

Per cada rebut retornat amb autorització de càrrec
al compte de titular 1,27 €

DIPÒSIT DE FIANÇA

Per cada alta d'abonat d'aigua es dipositarà una fiança per a respondre 
a possibles pagaments pendents davant l’Empresa. L’import es 
calcularà per a cada tipus d’usuari segons la tarifa que sigui 
d’aplicació, i correspondrà a un consum de 20 m3 al mes durant un 
període de facturació, més la quota de servei íntegra del mateix 
període.

L’import meritat per subministrament domiciliari d’aigua potable segons s’especifica a les tarifes indicats en 
€/m3 es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 
Els imports indicats en   €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos inclosos en el període de facturació. 
Els imports detallats en la tarifa tercera s’aplicaran per cadascun dels conceptes indicats.

Als subministraments d’aigua que es contractin sense comptador per a descalcificadors comunitaris se’ls hi 
aplicarà la tarifa del servei equivalent a un abonat sense comptador tipus A per a cada dues unitats de 
consum a les que abasteixi.

Periodicitat de liquidació

El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral.

Tortosa, novembre de 2011

*-*-*
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Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que des del grup municipal de Plataforma per  
Catalunya, tal i com ja vam dir al Ple extraordinari del dia 18 d'octubre, si no recordo malament i referent a la 
modificació de les ordenances fiscals del 2012, som totalment contraris a qualsevol increment de taxes e 
impostos. Creiem que des de l'Ajuntament no podem dir als ciutadans que la única manera de resoldre els  
problemes és pujant impostos,  el  que cal  vendre o que caldria vendre és gastar  menys i  gastar  millor,  
eliminar tot allò imprescindible i gestionar millor l'imprescindible. El nostre vot serà negatiu. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Alcalde qui manifesta que no ho ha aclarit abans però l'únic que fem amb les  
tarifes de l'aigua potable, igual com hem fet en la resta de les taxes, és actualitzar-les d'acord amb l'IPC.

Intervenció del Sr. Forcadell

A continuació pren la paraula el Sr. Forcadell, qui manifesta que el seu posicionament serà d'abstenció en 
aquest punt igual com en els dos següents.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que entenen que l'augment de l'IPC això és el que 
correspon, el que passa és que nosaltres veiem que hi ha un augment lineal i llavors els trams més alts per  
a tothom és igual i entenem el nostre grup i jo com a representant, que aquest augment no hauria de ser  
lineal, sinó que hauria d'anar diferenciat en funció de que qui més gasta tingués més increment. 

Desprès hi ha una cosa que ens ha sobtat i que ja fa temps que hem vingut reflexionant i és que com és que  
es permet pagar el mateix o a la pràctica és fa pagar el mateix que són 86 €, en el moment que una persona  
per exemple té un pis o es dona d'alta a la seva vivenda per a ficar el comptador, per a ficar-se l'aigua dins 
casa i en canvi quan una persona, un usuari, ven lo pis o el lloga, resulta que per a canviar o fer el canvi de  
nom, per exemple, jo tinc un pis per a passar-lo del meu comptador al d'una altra persona que el compra,  
resulta que ha de pagar el mateix com si es donés alta e inclús si el lloga. Si una persona lloga el pis i ve el  
llogater i s'ho vol ficar a nom d'ell, ha de pagar també 86€, això és una cosa que pensem que s'hauria de  
revisar i per aquest motiu en aquest punt votarem que no.

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta sense ganes d'entrar en polèmica, que aquí no 
estem gravant als nous compradors ni als llogaters. Aquests no paguen una instal·lació nova, la instal·lació 
nova  és  competència  i  obligació  de  cadascun  dels  propietaris,  m'explico,  quan  es  fa  un  una  casa,  la 
instal·lació de l'aigua fins a dins de casa seva, inclús en tota la instal·lació dels comptadors és competència i  
obligació de cada propietari. Aquí el que regula la ordenança és que es paga l'alta del servei i aquesta alta  
és indiferent, els costos són exactament els mateixos si és un que adquireix el pis per primera vegada com si  
el lloga, com si el ven, els costos per a la companyia són exactament els mateixos, perquè aquí la companyia 
no s'està fent càrrec de la instal·lació i això ho ha de fer un particular. Per tant el motiu és aquest i és una  
situació que sempre ha estat així a l'Ajuntament de Tortosa i a altres Ajuntaments i en quant a que els trams  
que consumeixen més paguen més, això ja és així i llavors a l'hora que s'incrementa linealment, òbviament  
s'incrementa, perquè aquí l'únic que fem és no modifiquem les tarifes de l'aigua, no estem plantejant una  
modificació de tarifes de l'aigua, estem plantejant simplement una actualització d'acord amb l'IPC, per tant,  
en la mesura que els trams que més consumeixen ja paguen més, quan s'actualitza, s'actualitzen a tots per 
igual i és el que hem vingut fent habitualment a l'Ajuntament, quan hem fet modificacions substancials de 
tarifa, llavors si que plantegem i discutim i ho hem adaptat a aquesta circumstància, però no és ara el que 
fem precisament, ara el que fem és una actualització de la tarifa.
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Intervenció del Sr. Sabaté 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Sabaté, qui manifesta la seva abstenció en aquest punt i en els dos punts  
següents.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU i PP, cinc abstencions corresponents als regidors dels grups 
municipals del PSC i IETE i tres vots en contra corresponents als regidors dels grups municipals d'ERC i PxC

02. DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Vista al sol·licitud de l’Empresa Municipal de Serveis Públics S.L. de modificació de les tarifes del servei 
municipal de clavegueram, amb efectes a l’exercici de 2012.

Vist que les tarifes actuals del servei públic municipal de clavegueram són vigents des del dia 1 de gener de  
2009, sense que des d’aleshores hagin experimentat cap variació.

Vist el dictamen favorable emès al respecte per la Comissió Informativa de Serveis Centrals, en sessió de 
data 16 de desembre de 2011.

Al Ple d’aquest Ajuntament proposo l’adopció del següent ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  les  tarifes  vigents  per  la  prestació  del  servei  públic  municipal  de 
clavegueram, la qual es detalla en l’annex del present acord.

Segon. Aquest acord tindrà efectes des de l’1 de gener de 2012 i s’aplicarà en la primera facturació de  
l’exercici 2012.

Tercer. Publicar les tarifes objecte del present acord al BOP de Tarragona. 

Quart. Donar compte del present acord a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, S.L.”

ANNEX 
TARIFES DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE TORTOSA
EXERCICI 2012

Increment respecte tarifes 2011: 3%

ABONATS SENSE COMPTADOR (€/mes)

Abonats tipus A 0,774
Abonats tipus B 1,668
Abonats tipus C 2,842

ABONATS AMB COMPTADOR

Ús domèstic (€/m3)
De 1 fins a 15 m3/mes 0,044
De 16 fins a 24 m3/mes 0,125
De 25 fins a 45 m3/mes 0,149
De 46 fins a 90 m3/mes 0,222
Més de 90 m3/mes 0,244
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ÚS COMERCIAL (€/m3)
De 1 fins a 15 m3/mes 0,077
De 16 fins a 24 m3/mes 0,135
De 25 fins a 45 m3/mes 0,168
De 46 fins a 90 m3/mes 0,222
 Més de 90 m3/mes 0,244

ÚS INDUSTRIAL (€/m3)
De 1 fins a 15 m3/mes 0,077
De 16 fins a 24 m3/mes 0,135
De 25 fins a 45 m3/mes 0,168
De 46 fins a 90 m3/mes 0,222
Més de 90 m3/mes 0,244

ÚS HOSPITALARI (€/m3)
De 1 fins a 15 m3/mes 0,077
De 16 fins a 24 m3/mes 0,135
Més de 24 m3/mes 0,168

ÚS INDUSTRIAL ESPECIAL I ÚS MUNICIPAL (€/m3)
De 1 fins a 15 m3/mes 0,075
Més de 15 m3/mes 0,110

QUOTA DE SERVEI ÚNICA PER A TOTES LES TARIFES (€/mes) 1,722

La base per a l’aplicació de la tarifa del servei vindrà constituïda pel volum d’aigua (expressada en metres 
cúbics)  subministrada,  a tots  aquells  abonats  del  servei  d’abastament d’aigua potable  que disposin  de 
connexió a la xarxa municipal de clavegueram.

Les  persones  físiques  o  jurídiques  que,  de  forma  paral·lela,  complementària  o  substitutòria  del  servei 
municipal disposin de sistemes de captació d’aigua propis o similars, per a la determinació de la base de la  
tarifa hauran d’aportar a l’Empresa Municipal de Serveis Públics, amb la mateixa periodicitat i al mateix 
temps que s’aporta a l’Agència Catalana de l’Aigua, còpia de la Declaració Trimestral del Cànon de l’Aigua 
(MODEL  B-6)  i  còpia  de  la  Declaració  d’Ús  i  Contaminació  de  l’Aigua  (DUCA),  o  documents  que  els 
substitueixin.

Per al cas de contractes d’aforament, on el volum de metres cúbics d’aigua subministrat no sigui mesurable 
mitjançant comptadors, s’ha establert un import fix mensual per a cada tipus d’abonat.
L’import meritat per l’ús de la xarxa de clavegueram, especificats a les tarifes en  €/m3, es determinarà  
aplicant sobre els volums d’aigua que constitueixen la base per a l’aplicació de la tarifa les quanties que en 
les esmentades tarifes es contenen. Els imports indicats en  €/mes s’aplicaran sobre cadascun dels mesos 
inclosos en el període de facturació.
Periodicitat de liquidació

El pagament dels imports resultants de l’aplicació de les tarifes es realitzarà amb periodicitat trimestral, en  
concordança amb l’emissió de la corresponent facturació, que es realitzarà de forma conjunta per al servei  
d’abastament d’aigua potable i per l’ús de la xarxa de clavegueram.

Tortosa, novembre de 2011
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Intervenció del Sr. Casanova

Tot seguit pren la paraula el Sr. Casanova qui manifesta que votaran que no.

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb dotze vots a  
favor, corresponents als regidors dels grups CiU i PP, set abstencions corresponents als regidors dels grups  
municipals del PSC ERC i IETE i un vot en contra corresponent al regidor del grup municipal de PxC

03. DICTAMEN DE PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL T-3 REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Per l'alcalde, Sr. Ferran Bel i Accensi, es sotmet a debat del Ple el següent assumpte:

Incoat expedient amb la finalitat d’aprovar la modificació de l’ordenança fiscal T-3 reguladora de la taxa de  
serveis  del  cementiri  municipal  per  a  l’exercici  2012,  i  vist  l’estudi  econòmic  corresponent  i  l’informe 
d’Intervenció, així com el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis centrals, adoptat en 
sessió de data 16 de desembre de 2011, al ple municipal proposo l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número T-3 reguladora de la taxa de 
serveis del cementiri municipal d’acord amb els següents termes:

a) Es modifica l’article 2n, la redacció del qual passa a ser la següent:
“
Article 2n Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Cementiri Municipal, com ara: assignació 
d'espais per  a enterraments; permisos de construcció de panteons o de sepultures; ocupació d'aquests 
panteons  o  sepultures;  incineració;  moviment  de  làpides;  col·locació  de  làpides,  reixes  i  guarniments; 
conservació dels espais destinats al descans dels difunts, conducció dels cadàvers, i qualssevol altres que, 
de conformitat amb el que preveuen el Reglament de policia sanitària mortuòria i l’ordenança general de 
prestació dels serveis funeraris, siguin convenients o es realitzin  a instància de part.
També  constitueix  el  fet  imposable  d’aquesta  taxa  la  realització  de  les  actuacions  destinades  a  la 
conservació i manteniment dels cementiris municipals.
“
b) Es modifica l’article 3r, la redacció del qual passa a ser la següent:
“
Article 3r  Subjecte passiu
Són subjectes passius contribuents els sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la realització del  
servei i, si s'escau, els titulars de l'autorització concedida.
En el cas del fet imposable de les actuacions de conservació i manteniment general dels cementiris tindran 
la consideració de subjectes passius d’aquesta taxa, a títol de contribuents, les persones físiques, jurídiques 
i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei General Tributària que siguin titulars de drets funeraris 
sobre qualsevol mena a la data de meritament.
“
c) Es modifica l’article 7è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“
Article 7è Quota tributària pel concepte de mantniment i conservació.

La quota tributària anual corresponent al concepte de manteniment i conservació és la següent:

Tipus Import (EUR)
Panteons 120,00
Tombes 35,00
Nínxols 18,00
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En el cas d’adquisició d’un nou dret funerari l’import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals a  
partir de la data d’atorgament. En aquest supòsits la quota corresponent s’exigirà en règim d’autoliquidació  
en el moment de formular la sol.licitud respectiva.
“
e) Es modifica l’article 8è, la redacció del qual passa a ser la següent:
“
Article 8è Acreditació

En el cas dels serveis realitzats a instància de part, la taxa s'acredita, i naix l'obligació de contribuir quan 
s'inicia la realització dels serveis subjectes a gravamen, i s'entendrà, amb aquest efecte, que l'esmentat inici 
es produeix quan aquests se sol·liciten.

En el  cas  del  manteniment  i  conservació  dels  cementiris,  s’acreditarà  per  la  simple  titularitat  del  dret  
funerari a data 1 de gener de cada exercici o, en els supòsits d’alta al padró corresponent, a partir del  
primer dia del trimestre natural  següent al  que s’atorgue l’autorització corresponent.  Per excepció,  amb 
ocasió de la  elaboració del  padró  inicial,  el  meritament s’acreditarà  el  primer dia del  trimestre  natural  
següent al que aquest resulti aprovat definitivament. 

e) Es redacta un nou article 10è, la redacció del qual és la següent:
“
Article 10è    Règim de gestió de la taxa per conservació i manteniment
L’ Ajuntament confeccionarà anualment el padró o matrícula fiscal de la taxa, que estarà constituït per les  
dades referents a l’objecte tributari, subjecte passiu, tarifa aplicable i quota tributària.

En els casos de pluralitat de subjectes passius, l’Ajuntament podrà considerar qualsevol d’ells  a efectes de 
liquidació de la taxa, sense perjudici del caràcter solidari de la responsabilitat envers el pagament de la  
quota tributària. 

El  padró  serà  aprovat  per  l’òrgan  competent  i  exposat  al  públic  per  un  termini  de  quinze  dies  hàbils,  
comptats a partir  de la  publicació de l’edicte corresponent al  Butlletí  oficial de la  província  perquè els 
interessats  el  puguin  examinar,  i  en  el  seu  cas,  formular  les  observacions  i  al.legacions  que  estimen 
oportuns. L’exposició pública del Padró produirà els efectes de la notificació en els termes establerts en la  
Llei General Tributària.
Finalitzada l’exposició pública del padró, s’iniciarà el període voluntari de cobrament, dins dels terminis que 
s’assenyalin al respecte en l’edicte de cobrament corresponent a cada exercici, que en cap cas serà inferior  
a 2 mesos.

Les baixes que es produeixin dins de l’exercici tindran efectes a partir del dia primer del trimestre natural 
següent a la baixa, de manera que es prorratejarà trimestralment la quota.
“

f) Es modifica la disposició final, la redacció de la qual passa a ser la següent:
“
Disposició final
La modificació d’aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de la  
Província, i se’n mantindrà la vigència fins que se n’acordi la modificació o la derogació expressa.
“

SEGON.-  Sotmetre, de conformitat amb el que estableix l’article 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  i  
l’article  17  del  RDL  2/2004,  de  5  de  març,  l’acord  precedent  a  informació  pública  i  audiència  dels  
interessats per un termini de trenta dies des de la publicació de l’anunci al BOP, de manera que en aquest  
període els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.

TERCER.- Transcorregut el termini d’exposició sense que s’hagin produït reclamacions, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament, de conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de  
març.”

*-*-*
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Intervenció del Sr. Casanova

A continuació pren la paraula el Sr. Casanova, qui manifesta que en aquest cas nosaltres si que estem a  
favor, perquè tot i que som contraris a qualsevol pujada de preus i de taxes, considerem que en aquest cas, 
és una taxa necessària. Es una taxa que ja havia existit, que pràcticament tots els Ajuntaments la tenen i  
considerem que és raonable i que 18 euros a l'any és acceptable.

Intervenció del Sr. Monclús

Tot seguit pren la paraula el Sr. Monclús, qui manifesta que estem d'acord en que es pagui una taxa, el que 
passa és que ho hem comparat amb altres municipis i veiem que el preu que es paga per nínxol, als altres 
municipis es situa entre 12 i 14 euros i aquí es demana 18 i com que ens sembla excessiu. Votarem en  
contra. 

Intervenció del Sr. Alcalde 

A continuació pren la paraula el Sr. Alcalde, qui manifesta que també sense ànim d'entrar en polèmica,  
haurà comparat els municipis que al Sr. Monclús li hauran anat bé, hi han municipis que no és entre 12 i 14  
euros, hi han municipis que és entre 20 i 50 euros, per tant a l'hora de comparar cadascú agafem el que 
volem. Aquí no és tant l'objecte recaptatori, 18 euros a l'any fa que sigui un euro i mig al mes, per tant no  
són  quantitats  que  generen  cap  problema  i  com  vostè  saben,  aquesta  taxa  més  enllà  de  l'objectiu 
recaptatori és una taxa que té com objectiu el controlar la propietat i l'ús i el manteniment dels nínxols. 
Saben que tenim un problema, hem tingut que al llarg de l'últim mandat fer dos ampliacions de nínxol, quan 
en  tenim  alguns  que  sabem  objectivament  que  no  són  utilitzats  però  no  tenim  la  mesura  per  poder  
recuperar la disponibilitat a l'àmbit municipal. Aquesta taxa precisament ens ha d'ajudar a això i per tant  
aquesta és la justificació

*-*-*

Sotmès l'assumpte a votació ordinària, el Ple de l'Ajuntament, acorda aprovar la proposta amb tretze vots a 
favor, corresponents als regidors dels grups CiU, PP i PxC, cinc abstencions corresponents als regidors dels  
grups municipals del PSC i IETE i dos vots en contra corresponents als regidors del grup municipal d'ERC

*-*-*

I no havent més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió, a les tretze hores i deu minuts  
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari Vist i plau
L’alcalde
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