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ÀCTA DEL PLE DE L'ÀJUNTAMENT

Caràcter: Extraordinari
Data:4 de novembre de 2014

Hora que comença: 19:05 hores
Hora que acaba: 20:07 hores
Lloc: Sala de Plens de l'AjuntaÏnent

PRESIDEIX

Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació

REGIDORS ASSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera Martín
Segon Tinent d'Alcalde: Josep fübas Maynou
Maria Antonieta Petit Jornet
José Manuel Rueda García
Ester Torrent Flores
Oscar Bermàn Boldú

Francisca Colonques Garrido
Francesc Alemany i Martínez
Susanna Pla i Capdevila
Joan Gallart Pedemonte

Maria Masaguer Taberner
Juan Andrés Osorio Pirieiro

ACTUA COM À SECRETARI

Sergi fübas Beltràn, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na
Roser Corbera Safont.

ORDRE DEL DIA

1. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL CONTRA LA
MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2014.
APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI
2015.

2.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Bona nit. Començarem aquest Ple extraordinari de cara al pressupost de
l'any que ve pel tema de la modificació de les ordenances.

1. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL CONTRA
LÀ MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 2014.

El Sr. Josep Ribas Maynou, Regidor d'Hisenda d'aquest AjuntaÏnent, dóna compte de
l'informe d'Ïntervenció que tot seguit es transcriu:

"De conforÏnitat amb l'establert a l'article 4 de la ?lei 15/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la llei 3/2004, de 29/12, per la qual s'estableixen mesures de ?luita
contra la morositat en les operacions comercials, s'emet el següent infoÏÏne:

ÀNTECEDENTS

PRIMER.- El que es disposa en el següent informe, es d'aplicació a tots els
pagaments efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre empreses
i l'Administració d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el que es disposa en el Text
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/201 1, de 14 de novembre.

Així, estableix l'aÏticle 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14
novembre, "la Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d'expedició de les ceÏtificacions d'obres o de les corresponents
documents que acrediten la realització total o parcial del contracte?

En el cas de demora en el teÏmini previst anteriorÏnent, l'Administració haurà
d'abonar al contractista els interessos de demora així com la indemnització pels costos
de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de ?luita contra la morositat en les operacions comercials.

No obstant això, s'ha d'estar al que es disposa a la Disposició Transitòria
Sisena del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/201 1, de 14 de novembre, que estableix una
aplicació progressiva d'aquests terminis per al pagament previstos en l'article 216.4 del
TRLCSP, aprovat pel RDL 3/20 1l, de 14 de novembre:

Disposición transitoria sexta. Plazos a los que se refiere el artículo 216 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 216 de esta Ley,
se aplicarà a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el
que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a
las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 serà dentro de los cincuenta días
siguientes a la .fecha de la expediciórí de las certificaciones de obra o de los
coüespondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
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SEGON.- S'adjunta l'infoÏme del tercer trimestre corresponent a l'exercici
2014 per actualitzar la inforrnació sobre el compliment dels terminis previstos en la ?lei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagarnent de les obligacions de cada AjuntaÏnent, que
inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el termini.

En els esmentats inforÏnes es consideren la totalitat dels pagaments realitzats
en cada trimestre nafüral, i la totalitat de factures o dociunents justificatius pendents de
pagament al final de cada període. Cal remarcar que dins d'aquest procés existeixen
factures en procés d'embarg judicial, així com altres despeses que estan
finançades per transferències corrents, i que actualment estan pendents de cobrar.
En aquest sentit, la informació queda afectada per aquestes apreciacions no
donant un indicador mes actualitzat sobre el període mitja de pagament i de
pendent de pagament.

TERCER.- Sense perjudici de la seva possible presentació, segons l'article 4
de la ?lei 15/2010 de morositat i debat en el Ple de la CoÏporació, aquest informe es
deurà remetre, en tot cas, al Ministeri d'Economia i Hisenda i a Tutela Financera de la
Generalitat de Catalunya.

LEGISLACIO APLICABLE

-Llei 1 5/201 0, de 5 de juliol, de modificació de la ?lei 3/2004, de 29 de desembre,
per la que s'estableix mesures de ?luita contra la morositat en les operacions
comercials.

-Text Refós de la ?lei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel RDL 3/201 1,
de 14 de Novembre.

-Resolució ECO/1406/201 1, d' l de juny, per la qual es modifiquen els annexos
de l'Ordre ECF/13//2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de
tutela financera dels ens locals.

- RDL 4/2013, de 22 de febrer de 2013 en el que s'estableix un nou còmput de
terminis de pagaÏnent-

També son d'aplicació les següents disposicions:

Disposición Final 6Ş del RDL 4/2013 de 22/2/2013 de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo al crecimiento y de la creación de empleo,
modifica elarticulo 216,4 del TRLCSP.

L.0. 9/2013, de 21 de diciembre, de control de deuda comercial del sector
Público en su aplicación a las CoÏporaciones Locales.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso a la factura electrónica y
Creación del Registro contable de facturas en s.p.
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AÏticulo 4.1 b) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'l d'octubre por la que es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012 , de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i de conformitat a l'establert a la Disposició
Transitòria Única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, per la que es
desenvolupa la metodología de càlcul del periode mig de pagament.

D'acord amb l'article quart de la ?lei 15/20 10, de 5 de juliol, de modificació
de la ?lei 3/2004, l'interventor emet el següent,

INFORME

Sobre el compliment dels terminis previstos per la Ilei l 5/20 10, de 5 de juliol,
de modificació de la ?lei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagament de les obligacions
de l'Ajuntament.

D'aquesta manera, a continuació es relacionen els pagarnents realitzats i
factures o documents justificatius pendents de pagament de l' Ajuntament, en les quals
s'especifica el nombre i la quantia en les que s'estigui incomplint el terínini.

En aquest sentit les obligacions de l'Ajuntament de l'exercici 2014 queden
relacionades trimestralment, elaborant aquest inforrne del tercer trimestre 2014, es
donarà compte als respectius plens i sempre amb l'objecte de l'actualització en la
informació necessària que es requereix en la ?lei 1 5/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la ?lei 3/2004, de 29 de desembre, per les quals s'estableixen mesures de Iluita contra
la morositat de les operacions comercials.

S'ha previst de donar compte de l'informe emès per la interventora i el
tresorer coÏÏesponent al tercer trimestre de 2014 en el proper ple de la Corporació a
celebrar el 4 de novembre de 2014.

Els inforrnes s'hauran de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda i a
Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya.

En el cas del Ministeri d'Economia i Hisenda, cada inforrne trimestral
contempla la següent inforrnació

Pagaments realitzats en el trimestre

@ Interessos de demora pagats en el trimestre

*Factures o documents justificatius pendents de pagament al final
del timestre.

* Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final
de cada trimestre natural, hagin transcorregut mes de tres mesos
des de la seva anotació en el registre de factures de
l'Ajuntmnent i no s'hagin tramitat els corresponents expedient
de reconeixement de l'obligació.
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La inforrnació a subministrar a Tutela Financera es la següent :

* PagaÏnents realitzats durant el trimestre dins del terme legal.
* Resta de pagaments
@ PagaÏnents totals durant el trimestre
* Obligacions pendents en les quals s'està incomplint el teÏmini

legal a la data del tancament del trimestre natural.?

Sr. Ribas: Donar compte dels resultats del trimestre. En principi, val a dir, com ja vam
comentar en la Comissió, el període mig de pagaÏnent d'aquests trimestre ha sigut de
68,3 dies per les despeses de béns coÏÏents i serveis, després, hi ha un segon que és el
període mig de pendent de pagarnent en aquest trimestre que és de 47,29 dies i, després,
el nou sistema que fa servir l'Estat que és el promig mig de pagament global a
proveïdors trimestral que és el vàlid a partir d'avui, com veieu no és un document nostre
sinó que és un document de l'Estat i que diu que Palafolls està en aquest període de
15,24 dies. Encara no sé la fórrnula que fan servir però em sembla que tenen en
compte... resten una sèrie de dies, els trenta primers dies entre que ho presentes i tot,
que ho consideren que no està dintre del període de pagament i per això, el que a
nosaltres ens suÏt els quaranta-set i pico a ells els hi suÏt quinze. Això només és donar
compte al Ple. Estem dintre de tots els paràÏnetres; a 30 de setembre estem dintre dels
paràmetres. Això és el que diu aquest document.

2. APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L'EXERCICI 2015.

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 aÏticles 15 a 19 el procediment per
a l'aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tÏibuts locals.

En concret, l'aÏticle 16.1 del text legal esmentat deterÏnina que els acords de
modificació de les Ordenances hauran de contenir la nova redacció de les norÏnes
afectades i les dates de la seva aprovació i de l'inici de la seva aplicació.

Atès que, per les raons justificades als expedients corresponents, convé introduir
deterrninades modificacions a les vigents ordenances d'impostos, de taxes i altres de
nova creaciÓ.

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'aÏticle 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 noÏmativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de
comunicació informativa amb els ciutadans.

Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen
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al compliment als models establerts per la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2015.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributàíaia, i
article 12 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
entitats locals adaptin d'aplicació de la noÏmativa 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.

Vista la memòria de l'Alcaldia, els inforÏnes del Secretari i de la Interventoraacctal.

Aquesta alcaldia proposarà al Ple de la Corporació els tipus d'acords següents:

a) Modificació de les ordenances reguladores dels impostos i taxes municipals, en
relació a l'adaptació de l'articulat segons models de la Diputació de Barcelona per al
2015.

b) Adaptació de tarifes de diferents taxes i tributs municipals per adaptar-les als
serveis que presten.

Vist l 'article 17 i concordants text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, de data 30
d'octubre de 2014, el Ple de l'Ajuntament, arnb el vot favorable dels Srs. Valentí Agustf
Bassa, María Dolores Agüera MaÏtín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta Petit
Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan Andrés Osorio Pifieiro, el
vot en contra dels Srs. Oscar Bermm Boldú i Francisca Colonques GaÏÏido i l'abstenció
dels Srs. Francesc Alemany i MaÏtínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan Gallart
Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2015 i següents la modificació
(MODI)de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen.

l
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Número Impostos

1 MODI Impost sobre béns iÏnÏnobles
2 MODI Impost sobre activitats econòmiques
3 MODI Impost sobre vehicles de tracció mecànica
4 MODI Impost sobre increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana
5 MODI Impost sobre construccions i obres

Número Taxes per la prestació de serveis o realització d'activitats
administratives de competència local

9 MODI Taxa per licències o la comprovació d'activitats comunicades en
matèria d'urbanisme

11 MODI ' Taxa per servei de clavegueram
12 MODI Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals
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SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l'actualitat, no ressenyades en
els acords precedents, continuaran vigents fins que no s'acordi la seva modificació o
derogació.

TERCER.- Indicar que el text de les ordenances fiscals modificades són coincidents en
tot allò que constifüeix 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.

QUART.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'AjuntaÏnent els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el
terÏnini 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, i de la seva publicació en un diari de
màxima difusió.

Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els terrnes previstos a l'article 18 del RDL 2/2004 TRHL, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin opoÏtunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclaÏnacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.

CINQUÈ.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcorregut el període d'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de
les ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les

7
PLAÇA MAJOR, 11 +08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 * TELEFAX 93 7652211 * E-MAIL palafolls@palafolls.cat

13 MODI Taxa pel servei de cementiri municipal
16 MODI Taxa per serveis generals
24 MODI Taxa pel subministraÏnent d'aigua potable
30 MODI Taxa per la prestació dels serveis de l'Escola Bressol

Número Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local

17 MODI Taxa per aprofitaÏnent especial de domini públic local, a favor
d'empreses explotadores de serveis de subministraÏnents d'interès
general

22 MODI Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
situats en terrenys d'ús públic i industries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic.

Número Preus Públics

25 MODI Preu Públic per falques publicitàries
33 MODI Preu Públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària

MODI Ordenança General de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipal
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ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació
necessària per l'Ajuntament, fent constar, en el seu cas, l'adhesió a les ordenances tipus
aprovades per la Diputació.

SISÈ.- Trametre al DepartaÏnent de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, els acords de modificació, derogació i nova imposició
d"ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, una vegada s'hagin aprovat
definitivament, de conformitat arnb allò que preveu l'art. 2) del Decret 94/1995, de 21
de febrer, d'assignació de funcions en matèria d'hisendes locals als Departaments de
Governació i d'Economia i Finances.

Sr. Ribas: Breument, tal i com vam comentar en la Comissió, en general la voluntat o la
proposta que portem a aquí és que la tendència sigui zero increment o zero la pressió
fiscal. Aleshores, en aquest sentit hem definit les ordenances en tres tipus, com veieu
aquí tot aquest piló són les ordenances i totes les modificacions fetes; el primer diríem
que són les ordenances que només l'únic que han tingut és l'adaptació de textos segons
els publicats per la Diputació, incloent dins d'aquests textos tot el que és bonificacions
fiscals i el que hi hagi de redactat legal. En aquest cas seria l'Ordenança general de
gestió, d'inspecció i de recaptació dels ingressos, l'Ordenança número 2 que és l'Ïmpost
sobre activitats econòmiques, la 3 l'Ïmpost sobre vehicles de tracció mecànica, la
número 9 Taxes de ?licències urbanístiques, hi hauria la 17 Taxa d'aprofitament especial
de domini públic local a favor de les empreses d'explotació dels serveis, hi hauria la 4
de plusvàlues, hi hauria la 5 d'Ïmpostos sobre constmccions i ja no n'hi ha cap més
d'aquestes. En aquestes, per no entrar en detall en cadascuna, aquí només es canvia text,
s'adequa el text legal de l'Ordenança i si hi ha alguna bonificació o millora que vingui
de l'Estat o de la Diputació s'incorpora. Després, hi ha una sèrie d'ordenances que és
adaptació de tarifes. A aquí tindríem que no hi ha cap canvi, però per exemple aquí
tindríem la Taxa de subministrarnent d'aigua que com sabeu a principi d'any es va fer
una aprovació per Ple i per la Comissió de Preus de la Generalitat i l'únic que fem com
que les ordenances que teníem vigents fins ara havien estat aprovades abans, doncs el
que fem en aquestes ordenances noves és adaptem l'última versió aprovada tal qual
sense cap modificació. El mateix cas és amb la Taxa de parades barraques que és la
número 22, aquí afegim les casetes de petards que no hi eren incloses perquè tinguin
una ordenança legal i l'afegim en aquesta ordenança número 22. De la Taxa de servei de
clavegueram no es modifica tot el que és la paít de locals i vivendes, sí que es modifica

' 5 3 --Ş -Ş '-Ş Şla tarifa a 0,19821 euro/m pel que son industries de gran consum del poligon industrial.
L'Ordenança 25 Preu públic de falques i publicitat es fan una sèrie de modificacions i
propostes que hi ha però són de poc import. La Taxa de prestació d'escola bressol ja ho
vam explicar en una reunió i en la Comissió; sabeu que nosaltres teníem una bonificació
del 30% en aquest sentit, bé, no bonificació sinó que els que venien de fora pagaven un
30% més que els que estaven empadronats a Palafolls. En aquests moments sembla ser
que la seva legalitat en el tema d'igualtat entre persones doncs és dificil de justificar i el
que fem és treure això i, per tant, no traiem la bonificació als de Palafolls sinó que
apliquem la bonificació als de fora. Per tant, tothom en aquest sentit pagarà la tarifa que
pagava la gent que estava empadronada a Palafolls, que seria 116,20 euros que era la
tarifa mínima que teníem a la ?lar d'infants. Aprofitant que no hi ha gaire gent de fora i,
a més a més, que hi ha places vacants doncs possiblement podria ser una mica de
reclam. Taxa per serveis generals, tarnbé es suprimeixen totes les bonificacions per
empadronats a Palafolls. Taxa per la prestació de gestió de residus, s'adapta el redactat,
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s'ha modificat la data de finalització de la prestació de soHicituds a l'apartat 9 sobre
beneficis fiscals fins el 31 de maig, de la mateixa manera s'ha ampliat el terÏnini per
acreditar l'apartat segon de l'article 10 subjectes passius fins a 31 de maig. Això és urÏa
proposta que hi havia, millorar els terÏninis en què la gent ha de presentar o ha de
sol-licitar aquestes bonificacions a les quals pugui tenir dret. Ja aniríem al tercer apartat
en el que hi ha l'adaptació tarnbé del redactat més, també, l'adaptació de tarifes. Aquí
tindríem l'Ordenança 33 Preu públic per la prestació de serveis domiciliaris; aquí
s'adapta el redactat de les modificacions de l'article 4 i 5, s'adapta el nou redactat en
aquests dos articles i es modifiquen les tarifes segons les estipulades oficialment. L'IBI,
com sabeu, ja ho vam comentar l'any passat i l'altre, estàvem irnrnersos en una revisió
cadastral. Fa dos anys des del govern de l'Estat es va decidir que això cada any es
decidiria per Llei de Pressupostos de l'Estat, s'aplicaria el coeficient i Palafolls que té
l'última revisió cadastral vigent des de l'any 1986, l'any passat ja va passar, ens van
posar un coeficient de 1,13, aquest any també un coeficient de 1,13 i això vol dir
multiplicar el valor cadastral per 1,13, o sigui, pujar el valor cadastral de les
edificacions per 1,13. Com que l'objectiu nostre és cobrar estrictament el mateix, la
pressió fiscal que teníem l'any passat, el que fem és el coeficient que teníem d' 1,05
passar-lo a O,93, en aquest sentit, amb això compensaríem, quedaria a 0, aquesta
aplicació d'increment de valor cadastral del edificis quedaria compensat amb la rebaixa
del que és la tarifa i el tipus impositiu. Després la Taxa de la prestació de servei de
cementiri, la 13 i última, el que fem és adaptar l'última aprovació del 6 d'octubre que es
va fer per Ple, tot el que s'ha fet a en Cabré Junqueras, traspassar-ho tot tal i com està
aprovat en l'anterior Ple a les ordenances. Aquesta és la proposta, aleshores, en la
Comissió, el Partit Popular, l'Òscar va presentar una proposta de moció, si la vols
explicar tu? O l'explico jo? Faig el resum? Sí? D'acord. En aquest sentit, presentava una
proposta de millores en aquestes ordenances, la seva proposta fiscal anava amb el que
era l'Ïmpost de béns immobles en el qual proposava de baixar el coeficient que hem dit,
que quedarà en el 0,93, passar-lo al 0,85 i feia una segona proposta arnb el tema de l'JBï
que era tenir un 50% de bonificació en l'ÏBï per tots els aturats de ?larga durada. En
l'Ordenança número 2, Impost sobre activitats econòmiques, la seva proposta era baixar
tres punts els diferents coeficients que hi ha en funció de la facturació. En l'Ordenança
número 3 l'Ímpost sobre vehicles de tracció mecànica era taÏnbé baixar, fer un 5% dels
tres primers traÏns, o sigui els vehicles de menys cilindrada serien els cotxes de vuit
cavalls, serien les motos i serien els vehicles grans de menys cilindrada, fer una rebaixa
d'aquest 5%. En l'Ímpost sobre l'increment del valor dels terrenys la seva proposta era
passar del 29% que és el màxim al 26%. Després en la núÏnero 5, Impost sobre
constmccions, la seva proposta era de rebaixar l'Jmpost de constmccions, el tipus
passar-lo del 2,65 al 2 i rebaixar el mòdul bàsic un 20%. L'Ordenança fiscal número 7,
Taxa per expedició de docuÏnents, ell proposa que en l'apaÏtat de... per exemple quan ve
gent perquè fem concursos de places, etc, etc, o casal d'estiu, hi ha una taxa que s'aplica
que va entre 6,60 euros pel grup E i 19,80 euros pel gmp A, doncs ell deia que no es
cobrés aquesta taxa en aquest sentit. I per últim, si no em deixo res, taÏnbé en aquesta,
en la 22, el que són les parades de mercat, era baixar aquestes propostes un 20%. Una
cosa que no he dit, hi ha una ?lista, un resum de totes les bonificacions, és a dir, en totes
les ordenances que tenim aquí dintre tot el que són bonificacions que ja venen per... el
que són impostos ja venen donades per l'Estat, Diputació i nosaltres, ja les apliquem
totes, i s'han incorporat algunes de noves com són l'ÏBÏ que no contemplava aquest any
el tema de famílies nombroses i ja la contempla aquesta bonificació posada per l'Estat. I
ara, anant a les que ha fet l'Òscar tindríem; primer passar del 0,93 al 0,85 ja li he
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comentat a l'Òscar que l'AjuíntaÏnent ha de quadrar els pressupostos, no? La proposta
que fa ell equival a dos-cents vuitanta-set mil euros i equivaldria a tenir un problema de,
primer, quadrar pressupostos, de poder tenir dèficit o no dèficit i de rebot de poder fer
tot una sèrie de serveis que donem que possiblement no podríem donar en aquest sentit.
En el punt 2, el 50% de descompte als de ?larga durada; bé, vaÏn fer la sol-licitud a
Diputació i la resposta que ens diuen ells és que és un tema de reserva de Llei, ve de la
Llei d'Hisendes Locals i la Llei d'Hisendes locals no preveu que els ajuntaments puguin
aplicar ni bonificacions ni exempcions de tributs. I el Reglament de tributs locals
taÏnpoc. És una noÏÏna superior i l;Ajuntament no té potestat per fer-ho en aquest sentit.
Això és la resposta de la Diputació en tant que nosaltres li hem fet la consulta de dir si
nosaltres volem aplicar un 50% de descompte en l'ïBÏ als aturats de ?larga durada,
podem fer-ho? Aquesta ha sigut la resposta que ens donen, per tant, entenem que per
?lei..., tot i que -l'Òscar ja-suposo que ho comentarà té algun exemple d'algun
ajuntarnent que alguna cosa així ha fet. Hem parlat aÏnb ell i el que sí que podem fer és
si a mi em diuen una cosa i tu en tens una altra mirem-ho i si hi ha alguna possibilitat o
alguna cosa i de quina manera està vehiculat o quines... perquè suposo que deu ser un
tema molt, molt, molt singular en casos o deu anar vinculat a altres coses i hem dit de
buscar infoÏmació i miraÏJho i si és possible, doncs, benvingut sigui. És el que m'estava
dient la Roser que podria ser d'allò de dir que tinc una partida de subvencions per
aquests casos, que tampoc no sé si té legalitat o no té legalitat, però de dir tu em pagues
i jo et compenso, no-ho sé, però ho-hauÏfem de mirar. Sembla ser que l'Òscar té
informació de què algun ajuntament ho ha fet. Nosaltres a la pregunta que hem fet a
l'Organisme de Gestió Tributària ens ha donat aquesta resposta. En el cas d'activitats
econòmiques, doncs bé, nosaltres en el tema d'impostos ja... el que proposa ell són molt
pocs diners, però vull dir que, és clar, baixar els impostos és un problema que tenim,
hem de quadrar els pressupostos. Allò dels vehicles, als de vuit cilindrades seria un
euro, per exemple, en el cas de l'Ïmpost de vehicles de tracció mecànica seria u i escaig
euros l'any, no crec que a la persona que li fem aquesta bonificació li pugui ser molt
important. En l'ïmpost d'increment del valor dels terrenys, nosaltres tenim el màxim, ja
fa anys que tenim el màxim, però penseu que aquest any 2014 portem vuitanta-cinc mil
euros que suposaria dos mil euros, vull dir que tampoc és una xifra realment important.
La de l'ÏCïO sí que jo crec, bé, creiem que... Bé, en cap d'aquestes creiem que s'ha de
tocar el que són impostos en aquest sentit, la de l'ÏCïO ni ho hem valorat en aquest
sentit perquè creiem que ni el mòdul està per sobre del que marca la ?lei, ni creiem que
el 2,65 sigui excessiu en aquest sentit. TaÏnpoc, a dia d'avui la construcció no aporta
gaires ingressos a l'Ajuntament. La que taÏnbé dèiem i hem parlat amb l'Òscar, hi -ha el
que són les taxes, en l'apaÏtat de taxes sí que el que hauríem de fer és que si aquestes
bonificacions del 20% per un costat com els costos les taxes que es cobren per participar
en concursos, s'hauria de demanar un estudi i segons el que surti d'aquest estudi després
podríem fer, si cal, una modificació o el que sigui en un fufür proper de les ordenances.
A dia d'avui el que portem a aprovar són les ordenances que te'nim i, bé, agrair a l'Òscar
la proposta que tampoc és descabellada en aquest sentit, hi ha uns temes que són
quadrar pressupostos, que ens agradaria a tots poder baixar el coeficient de l'ïBÏ i baixar
els impostos però, evidentment, després no quadraríem i hauríem de deixar de donar
alguna servei. Si vols afegir...

Sr. Bermàn: Sr. Alcalde, Srs. Regidors. Sempre hem de pensar que això ja venim... el
Partit Popular ja fa anys que ve treballant pel tema de la congelació d'impostos, no és
una cosa que nosaltres proposem aÏnb un tema electoralista. Evidentment, portem aínys
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intentant negociant amb el govern municipal i moltes vegades hem intentat assolir un
acord en segons quins punts de les propostes que presentem. El que passa és que durant
molts anys ens hem estat trobant i aquest any mateix, i ja l'any passat nosaltres ho vaÏn
comentar, és que el marge de temps que tenim per proposar alguna proposta sigui que
estigui bé o sigui que no agradi al govern municipal, en dos dies de marge no es pot
treballar. NorÏnalment si tu vas proposar unes ordenances a aprovació d'un Ple
municipal, si volem que coHaborin els grups de l'oposició, doncs el norÏnal seria que
tinguéssim un marge de temps, quinze dies, no? Per poder intentar en una Comissió...
igual que ens donen temps per mirar la liquidació dels comptes. Això no seria no com
una obligació però sí com a talante de l'equip de govern, deixar-nos intentar introduir.
Sí que és ben cert que nosaltres hem presentat aquesta moció més aviat perquè és veritat
que no tenim temps per poder presentar i intentar consensuar, però, també és ben cert
que la proposta que nosaltres presentem és una proposta de valoració. Vosaltres, l'equip
de govern o vostè en representació m'ha estat parlant del tema de l'ÏBÍ, tot seria
discutible. Tenim dades aÏnb estudi de cada omenanc.a, i és el temps, en dos dies de
temps no tens prou ni per ?legir a l'ïnterventora de l'Ajuntarnent que sol-licita que es
faci-un estudi -de les propostes que nosaltres presentem. És normal que no tingui el
temps i no seria lògic que nosaltres abuséssim amb aquesta proposta de l'Ïnterventora
de l'AjuntaÏnent, però, sí que és ben cert que rebaixar l'ïBÏ quan aquest Ajuntament si
fem un estudi dels anys que aquest Ajuntament ha apujat l'íBï a part que he sigut
autocrític aÏnb el tema de que el govern per regularitzar els ajuntaments el tema de la
valoració del cadastre, perquè hem de tenir en compte que la revisió del cadastre en
aquest Ajuntament la tenim de l'any 86 la qual cosa de mica en mica molts ajuntaments
l'haurien pogut aplicar d'una altra manera perquè teníem una revisió de tres anys, cinc
anys i era molt diferent del que hem d'aplicar nosaltres. Amb el tema que vostè ha
comentat de l'Ímpost d'activitats econòmiques, jo crec que baixar tres punts a les
empreses per fomentar... Tot és relacionar, sentar-se i intentar contrastar si són tres
punts o dos punts, per la nostra part era intentar negociar amb l'equip de govern.
Aquesta proposta no és una proposta que la proposem ara, l'any passat ja l'havíem
proposat la qual cosa que aquest AjuntaÏnent, ara, en aquests moments, en aquesta
Comissió que hem tingut no donar validesa a aquest documenta i que bé, que no es
descabellada però que puntualment es podria arribar a un acord quedem en un gran
problema, no? Perquè si anem tots corrents, tenim una exposició pública de trenta dies,
el Partit Popular presenta una moció i arriba el final de mes, no sé com s'interpreta si
són al-legacions o ho presentem al Ple municipal, ens troben en una situació que anem a
aprovar uínes ordenances, el PaÏtit Popular es queda amb un sabor de dir que hi ha coses
que a l'equip de govern li semblen bé però amb el temps que tenim ara no és possible.
Llavors, si ara nosaltres arribem i impugnem les ordenances fiscals es nota com a una
agressió del Partit Popular a l'equip de govern per presentar al4egacions a la totalitat de
les ordenances fiscals i nosaltres no volem presentar una totalitat a les ordenances,
nosaltres el que volíem era negociar. Llavors, és clar, aquí hi ha una cosa taÏnbé que si
ja passa a finals de mes, com s'interpreta la moció que presenta el Partit Popular de la
modificació de les ordenances fiscals? A mi m'agradaria que m'expliquessin com
quedaria aquí el tema. A mi m'agradaria, Sr. Ribas, que m'ho expliquessin una mica
perquè, és clar, nosaltres en aquests moments de la manera com vostè ho està presentant
i el que ens està explicant, em sembla perfecte que vostè i jo hem parlat fa qüestió de
mitja hora, però, quedem en una situació que a nosaltres no ens agrada la totalitat del
que l'equip de govern presenta i ens deixa una porta, però de quina manera tenimpe'

És-aquesta porta per poder negociar aÏnb el partit socialista? fü el que demano jo. De quina
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manera? Presentem aHegacions? CoÏÏem amb aquesta moció fins a finals de mes en
l'ordinari?

Sr. fübas: Nosaltres creiem que les ordenances que presentem són molt correctes, que a
tots ens agradaria baixar, vull dir que no crec que ningú li digui que no li agradaria, però
són molt coÏÏectes en el sentit de dir l'objectiu és que la pressió fiscal sigui la mateixa
que l'any passat, almenys, que la gent no hagi de pagar més, per tant, són gairebé petites
cosetes que poden haver-hi però el més important segur que no es toca. El fet del que
vostè presenta en aquest sentit, és clar, hi ha una sèrie de coses que són impostos com ja
li he dit, l'ÏBÏ, que és el majoritari, són diners que aquests sí que afecten al pressupost
directament, són gairebé tres-cents mil euros que l'AjuntaÏnent tindria de menys en el
pressupost, és una xifra important i això podria generar que l'Ajuntament tingués dèficit
o que l'AjuntaÏnent hagués de deixar de donar uns serveis arnb totes les conseqüències
que pot poÏtar al darrera tot això. Altres impostos, per exemple el d'activitats
econòmiques, la modificació que vostè presenta no veig que sigui cap mena substancial
de millora ni per les empreses ni per les arques de l'Ajuntament. O sigui, nosaltres no
baixem res i a les empreses els hi suposa res en aquest sentit, perquè pensi que només
són empreses que facturen més d'un milió d'euros i que la taxa que paguen aquí, a
Palafolls, estem parlant que és d'un 0,1% de la seva facturació, no arriba al 0,1 % de la
seva facturació. Per tant, que jo d'aquest O,1 li baixi un 3% serà un 0,000 no sé que, que
vol dir que seran molts pocs diners, que molts ni se n'adonaran i potser hi ha altres
coses que es poden fer per millorar, no ens donaran res. El que sí que li he dit és tant el
que són les bonificacions per casos concrets com deia vostè d'això dels parats, a mi, la
Llei d'Hisendes Locals, em diuen que els ajuntaments no tenen potestat per fer-ho i els
hem d'assumir, però, potser hi ha alguín cas particular o hi ha alguna manera de fer-ho
per poder-ho fer, no ho sé, això ho podríem mirar i estudiar-ho. Igual amb les taxes,
faríem un estudi perquè les taxes que vostè diu, de les parades del mercat estem parlant,
que paguen 0,51euros per metre lineal i el que són les taxes per participar en els
coricursos de places o del casal d'estiu, etc, van des del gmp E que són a 6,60 euros a
19,80 euros el grup A, vull dir que són coses que l'Ajuntament al cap de l'any potser
recapta... no aÏÏiba ni a mil euros, vull dir que no és res per l'Ajuntament, però que s'ha
de fer l'estudi i s'ha de veure el perquè s'apliquen, perquè els costos hi són i s'han de
pagar. Com li he dit al principi, crec que per nosaltres les ordenances que presentàvem
eren unes ordenances que anaven a l'objectiu que és que no hi hagi més pressió fiscal.
Vostè ha presentat un escrit, li valoro en aquest sentit, i per això hem fet tota aquesta...,
hem mirat totes aquestes taxes, hem fet aquestes consultes, hem mirat jurídicament quin
tractament se li havia de donar si de moció o com fer-ho, però, és clar, és evident, vull
dir que ara té vàries opcions; vostè avui no pot anar com a moció perquè és un Ple
primer que no estava en l'ordre del dia, segon que és un Ple extraordinari i per tant no és
pot votar la urgència, pot passar-ho en el proper Ple és una decisió seva. Com be li he
dit d'aquests dos punts podríem mirar tant de les bonificacions fiscals i de les taxes
veure l'estudi i veure que això després és possible, hi ha vàries maneres; una és que es
pogués fer la modificació si es volgués si arribéssim a un acord, o les altres ja no les sé
aquf, ja és un tema més jurídic, del que vostè deia de les esmenes durant el període
d'exposició al públic, això és un tema jurídic que jo desconec i no sabria contestar-ho
però té aquestes opcions: una, proper Ple ordinari presentar-ho com moció, segona això
de l'esmena que desconec com és el tema jurídic i tercera que és el que havíem parlat,
fem la valoració d'això i després decidim si modifiquem l'ordenança, si ho apliquem
com ho apliquem o que fem.
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Sr. Bermàn: Per acabar Sr. Alcalde, el tema d'aplicar les al-legacions ja ho hem fet més
d'una vegada Sr. Ribas, porta molt temps sent el Regidor. Presentar unes al-legacions
vol dir que presentes unes aHegacions aÏnb una proposta i aquesta proposta s'elevarà al
Ple municipal contestant les al-legacions, això és evident, no té més que presentar
al-legacions a l'exposició pública de trenta dies.

Sr. fübas: Jo ho deia en el període d'exposició pública, no sé quina repercussió té si
abans de que acabi l'exposició es pot modificar, ho desconec és un tema jurídic.

Sr. Bermàn: Vol dir pels terminis. Jo ho marco pels terrninis perquè si això es fa molt
abans, d'això hi ha un tope. I com més abans solventem el tema, si l'equip de govern
s'emoca que no hi ha negociacions, doncs, no hi ha cap problema, si aquí està el dret de
cada partit po)ític, de presentar aHegacions i de votar a favor o de votar en contra a allò
que presentem. I allò altre del tema de l'ïBÏ dels parats de ?larga duració, li podré dir i ja
li he ensenyat que jo tinc un dociunent, que m'han passat del Ministeri en el qual hi ha
propostes selectives com a l'Ajuntament de Badalona on aquesta mateixa proposta s'ha
tirat endavant un setanta-cinc per cent de la bonificació i el partit socialista volia el cent
per cent d'aquesta mateixa proposta. I hi ha varis ajuntaÏnents no solament el de
Badalona que han aprovat amb gent de ?larga duració la bonificació d'ics, cinquanta,
setanta-cinc, exempció, hi ha diverses. A la Diputació vostè li ha explicat però no sé si
hi ha ajuntaments que ho estan aplicant, jo crec que aquest Ajuntament també ho podrà
aplicar. Després amb el tema de la revalorització si implica o no implica. Jo crec que el
conjunt de les ordenances van encaÏninades a un estalvi en el conjunt dels ciutadans. Si
és un euro d'un cantó, si són deu euros d'un altre cantó a l'hora de veritat el còmput
total jo crec que és significatiu. A mi sí que m'agradaria, si és possible Sr. Ribas, he
entès que faria un estudi almenys de la proposta que he presentat, el tema de l'íBÏ com
vostè està dient, el tema dels tres punts del coeficient d'activitats econòmiques, que no
comparteixo el que vostè està dient perquè jo crec que el coeficient d'activitats
econòmiques vostè mateix ho ha dit això són barems a l'hora de la facturació d'un milió
tres-cents, d'un milió cinc-cents, va graduat. Nosaltres el que demanem és rebaixar tres
punts de cada coeficient dels trams. Entrant en la valoració de la nostra proposta vostè
també ha comentat que s'hauria de fer un estudi de cada proposta que presentem. Jo
demanaria que encara que tirés endavant o no tirés endavant fer una simulació de
l'estudi, que repercutiria.

Sr. Ribas: En el cas de que sigui l'estudi i en el cas de que sigui valorar que representa
allò de l'ïBï i tot això directament amb els ingressos de l'AjuntaÏnent.

Sr. BerÏní'n: I després amb el tema de la gent que estigui parada fer un estudi perquè les
dades les teniu vosaltres.

Sr. Ribas: La inforÏnació legal com t'he dit, ara seguraÏnent són coses selectives i no ho
sé s'hauria de ?legir bé aquest text, com està redactat, però, bé, i ja li dic que si té més
informació per aportar...

Sr. Berrnm: Fa qüestió de res s'ha aprovat a Badalona mateix, no és una cosa que
m'inventi jo.
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Sr. fübas: No, s'hauria de ?legir el text.

Sr. Bermi: Per això li dic que ho mirés i ho veuria. El seu paÏatit demanava el cent per
cent.

Sr. fübas: Amb això de l'ïAE, no té res a veure la facturació de l'empresa amb el
pagaÏnent de l'ÏAE, jo només ho he fet com a exemple de dir que suposa això, però no
té res a veure la facturació amb el que paga d'ïAE, hi ha moltes altres coses: el núrnero
de treballadors, els kw que consumeixen, l'activitat, etc, etc.

Sr. Alemany: Bona tarda. Per enquadrar una miqueta els comentaris que farem sobre les
ordenances, nosaltres en termes generals ja estaríem d'acord que l'objectiu seria no
augmentar la pressió fiscal en el contribuents en la mesura del possible. Dit això,
qualsevol rebaixa que es pugui fer, i més que una rebaixa generalitzada una rebaixa
selectiva en relació a la situació de cadascun dels contribuents, sempre pot ser
benvinguda. Hi havia la discussió sobre el tema de les bonificacions a nivell d'ïBï, com
impost, o d'altres taxes. Les bonificacions, tenint en compte que es canvia el redactat i
jurídicament també canvien interpretacions a nivell de Diputació d'algunes taxes i
d'impostos, ja no m'hi posaria tan fort, però, que han existit bonificacions al ?larg dels
temps i que actualment, per exemple, en l'àmbit medi ambiental n'hi ha moltes que van
vinculades a la taxa de vehicles, i en el tema de l'ÏBï també hi ha gent que està aplicant
bonificacions. Entenc com ho presenteu a nivell de lectura, és a dir, que és una
interpretació jurídica que, evidentment, no estic prou qualificat com per discutir però
que existeixen, hi ha forÏnats per poder... Nosaltres, en aquest sentit, sempre hem tingut
la postura d'estar molt, molt a favor de que el procés selectiu de les persones a les quals
s'apliqui, i ens semblava que els serveis socials de l'Ajuntament són una eina per poder
treballar aquest aspecte, i d'aquf que en la Comissió féssim especialment esment
d'intentar fer una mica de caÏnpanya perquè les persones que tinguin possibilitat
d'adherir-se a aquestes bonificacions no se'ls hi escapi, que sàpiguen que tenen aquestes
bonificacions, no tothom sap que hi ha aquesta possibilitat. Dit això, les ordenances i la
gestió econòmica en general taÏnbé és una eina de..., és una declaració ideològica d'una
manera de governar en aquest sentit, potser és la vessant més tècnica, jo entenc a nivell
de gestió d'ingressos perquè els marges són els que són, però, com bé deia el Sr.
Regidor, em sembla que ha dit que els costos hi són i s'han de pagar, és a dir, dintre del
sentit de l'equació hi ha unes despeses que s'han de pagar i per tant hem de tenir uns
ingressos i nosaltres ara estem tractant els ingressos. Probablement, quan parlem de les
despeses és on haurem çle fer especial esment en aquells aspectes que puguem trobar
superflus o puguem trobar prescindibles perquè cadascuna d'aquestes despeses després,
o algunes perquè d'altres venen finançades per altres àÏnbits, van directament a la
política d'ingressos que tenim aquí. Acceptem que el marge és relatiu per poder fer
coses, acceptem que ?"equilibri pressupostari de l'Ajuntaíment és una màxima a obtenir
tenint en compte que tenim un deute acumulat que podria ser molt pitjor però que
existeix i que per tant hem de corregir, i per tant no podem prendre decisions
demagògiques en aquest sentit, això ho veiem clar. Però, també, en la mateixa mesura
cal tenir en compte que quan decidim prendre certes despeses ho fem potser sense tenir
en compte que això tindrà un impacte a nivell d'ingressos i a nivell de pressió fiscal. I
aquest joc de dir es que ara tècnicaÏnent no tenim massa marge però després actuem
d'una altra manera quan és en qüestió de les despeses, bé, és una tàctica bastant
utilitzada de forma recurrent. Pel que fa als aspectes més concrets, a nivell d'lBÏ,
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nosaltres tenim clar l'aplicació que s'ha fet, és a dir, corregint aquest augment del valor
cadastral imposat des de... aÏnb el tema del coeficient de valoració, entenem que també
és un marge que guanya l'Ajuntament, estàvem al límit del tipus impositiu i ara baixem
al O,93 la qual cosa ens dona un marge per un futur si és que necessitem un guany
d'ingressos, per tant, això a nivell de gestió sempre és positiu i no s'augmenta la pressió
fiscal sobre els contribuents. Però, ens agradaria recordar que això té un històric i que en
el seu moment, en exercicis anteriors, crec que és l'anterior si no recordo malament,
vam haver de decidir entre seguir amb el pla Rajoy o aplicar aquest augment de valor
cadastral, aquest tretze per cent, i vaÏn decidir prescindir del pla Rajoy que era un deu
per cent en núÏneros generals i vam decantar-nos per l'augment del tretze per cent, la
qual cosa ja vam dir en el seu moment que implicava un augment del tres per cent de
l'ïBï l'any passat. Aquest augment ja l'hem consolidat perquè ara ens mantenim en el
mateix ràtio i potser hagués sigut un bon moment per dir doncs aquest tres per cent que
vaÏn fer ara... entenem, però, i posem per endavant el tema de l'equilibri pressupostari
també, que quedi clar. Respecte a altres aspectes que s'han comentat aquí tenim alguns
comentaris a fer, per exemple aÏnb el tema de l'ímpost de les Activitats Econòmiques;
una cosa és la intenció amb la qual es pugui aplicar aquesta rebaixa, és a dir, des d'aquí
podem aprovar una rebaixa d'un percentatge determinat intentant que aquestes empreses
tinguin una situació millor per tal de que puguin augmentar la seva capacitat de
contractació per dir alguna cosa. Però la realitat és que nosaltres l'únic que aprovaríem
seria la rebaixa de pressió fiscal en aquest sentit, aquesta quantitat les empreses
decidirien sobiranament a que la dediquen: a una major repartició de beneficis, amb una
inversió en un altre àmbit que geogràficament no té res a veure amb Palafolls, etc, etc.
Per tant, sí que cal anar amb molt de compte en aquests aspectes perquè podem obtenir
la rebaixa d'ingressos i no tenir a canvi cap tipus de millora pel municipi. Es parlava
també a l'Ordenança número 1l de la Taxa del Servei de Clavegueram que s'adaptava
al tema de les indústries i que hi havia un canvi de quota bastant important per les
industries. Vmn comentar en la Comissió que probablement aquesta seria la que
generaria un increment d'ingressos més important, no? Ho dic per la diferència de preu i
pels metres cúbics, no? A nivell d'ingressos no és...?

Sr. Ribas: No és substancial, no, no. Home, és..., hauria de mirar els números però no és
una cosa substancial.

Sr. Alemany: No estem parlant de...

Sr. Ribas: Si vols quan acabis et contesto.

Sr. Alemany: D'acord. Ho dic perquè aquesta podria ser la que, més o menys, entenc
que pot desequilibrar una miqueta, perquè entenem perfectaÏnent que el preu públic
sobre les falques publicitàries no genera cap tipus o poc impacte, tampoc la correcció
aquesta de..., que conceptualment no hi estem d'acord però com vostès en aquest sentit,
el tema de la prestació del servei de l'escola bressol o la taxa dels serveis generals en les
quals desapareixen les bonificacions aquestes pels que són de Palafolls i paguen els
impostos a Palafolls, però, bé, si no pot ser doncs, no pot ser. Però diguéssim que
aquesta dinàmica que vostès marcaven de dir no incrementar, potser aquesta taxa de
l'aigua a les indústries, de claveguerarn perdó, era l'única que podia ser una mica més
sensible a nivell d'ingressos. La nostra proposta en aquest sentit és que si hi ha algun
desequilibri o si és possible, i torno al primer punt, rebaixar la despesa i, per tant, en el

15
PLAÇA MAJOR, 1 1 +08389 PALAFOLLS (BARCELONA)

TELÈFON 93 7620043 * TELEFAX 93 7652211 * E-MAIL palafolls@,palafolls.cat



ğ
mWmWmW;t

l

fet de rebaixar la despesa ja no necessitem tants ingressos, s'apliqui a les bonificacions
que estem convençuts que es poden fer, ja sigui directament recollit en el redactat de les
ordenances o ja sigui per polítiques a nivell de serveis socials que segur que serien ben
rebudes i que a més aniríem al moll de l'os d'aquella gent que més ho necessita. Per la
resta, com a declaració d'intencions que significa també des d'un punt de vista de gestió
de govern nosaltres ens abstindrem en aquestes ordenances.

Sr. fübas: Una cosa a matisar dels punts... si em deixo alguna cosa... Jo voldria
començar amb una cosa que no sé si ho has fet conscient o inconscientment, el tema del
deute. El tema del deute, no té res a veure una cosa amb l'altre. El deute que tenen els
ajuntaments és per les obres d'inversió. Les ordenances, els impostos i les taxes són per
les despeses de béns corrents i serveis. Per tant, això que tinguem ordenances millors o
pitjors no afecta en el deute de l'AjuntaÏnent i està totalment prohibit destinar i seria una
il-legalitat destinar diners provinents dels impostos i de les taxes tant a deute com a
inversions. Bàsicament, aquí les ordenances fiscals, tant el que són impostos i taxes van
per les despeses corrents, vol dir; capítol 1 personal, capítol 2 despeses de béns i
serveis, etc, etc, etc. Només matisar perquè, és clar, queda aquí mig... Després has parlat
de 1'IBI. Sí que és ceÏt que de l'ïBÏ venim d'una..., no recordo l'any el 2010, el 2011,
que es va decidir el tema de la revisió fiscal perquè fos aplicable a partir del 2014, si no
recordo malament anava la cosa així. Al cap d'un any d'haver..., des de l'unitat del
Cadastre de Barcelona del Ministeri d'Hisenda se'ns crida i se'ns diu tot això està
generant un voluÏn de feina, que el govern ha decidit que cada any amb la Llei de
Pressupostos de l'Estat traurà un coeficient per cada població en funció de l'antiguitat
que tingui la seva revisió cadastral. Nosaltres ens vaÏn acollir en aquell moment a això.
L'any passat va sortir 1,13, un tretze per cent, i nosaltres vam decidir treure el deu per
cent del pla Rajoy que vostè ha comentat, és veritat. Aquest any és 1,13 i decidim
treure-ho tot, és a dir, aquest tretze per cent que pugem el que fem és reconvertir el
coeficient que teníem a 1,05 a 0,93 per compensar el cent per cent d'aquest increment
de valor cadastral. Amb l'ïAE estic totalment d'acord en aquest sentit, vull dir..., és clar,
s'hauria de veure. Jo crec que hauríem de mirar altres... potser hi ha altres coses
d'ajudar i incorporar empreses i tot, però la rebaixa d'ïAE aquí la veritat és que les
empreses repeteixo empreses que facturen més d'un milió d'euros són les úniques que
estan involucrades i que el que paguen és molt poc, diguéssim que la majoria
d'empreses...a on l'he posat? Tenia la relació, no d'empreses, no de noms, però sí tenia
la relació dels imports que paguen. Imagineu que hi ha empreses que estan pagant cents
d'euros, ni mils que vol dir que són empreses d'un milió d'euros que vol dir que pel
tipus de negoci o pel que sigui doncs, d'acord, i sí que hi ha algunes altres que paguen
molts diners, no? Però que tampoc aquests tres punts que parlava l'Òscar,... però, bé, ja
no és els tres punts, és la filosofia i crec que hauríem de mirar altres maneres de fer-ho.
Què més hem dit? En total si tampoc són tantes, hi ha tres que ho tenen bonificat al cent
per cent, hi ha tres empreses que ho tenen bonificat al cent per cent, hi ha nou empreses
que paguen cent euros per tot una sèrie de beneficis fiscals i tot això que tenen, el gmp
més gran és de disset empreses que paguen uns dos mil euros i quinze empreses que
paguen tres mil euros i després sí que hi ha el gmp de les més grans que són les últimes
van des de trenta mil, setanta-vuit mil, cent mil i dos-cents quaranta mil euros una sola
empresa en aquest sentit. Aquests tres punts ni a la que paga més ni a la que paga menys
li suposa gaire. Què més m'has dit? El Clavegueram, no? Sí, això del claveguerarn de
les empreses. Si no recordo malament la xifra que es cobrava... El tema del clavegueram
venia de la següent manera; les empreses grans, no totes, el clavegueram es gestionava
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independent de l'Organisme de Gestió i el que es fa és que s'incorpora dintre de tota
l'ordenança. L'any passat ja es va fer però s"havia d'haver actualitzat el preu i no es va
fer i aquest any el que s'adapta és el preu. Pensem que d'aquestes grans indústries que
van per caudal de consum d'aigua que aboquen, estem parlant de quinze o setze mil
euros a l'any entre totes, són molts metres cúbics, multiplica per 0,019 el cabal, però no
serà una gran xifra, no serà un gran increment i si voleu ja us passaré les dades. Em
deixo alguna coí?

Sr. Alemany: Sobre aquest aspecte que comentava ara, aquests quinze mil euros així
arrodonint, eren aplicant el 0,O70'?

Sr. Ribas: Sí, uns quinze euros més o així.

Sr. Alemany: Més que doblem potser...

Sr. Ribas: Bàsicament el fet de doblar o no doblar era que degut a que l'any passat
s'havia d'haver regularitzat quan entraven amb el... d'això i no es va fer, es va deixar
igual, i no es va fer.

Sr. Alemany: Desconeixia la xifra, però aquests divuit mil euros de més que puguin
donar-se tindran una destinació, segur, i aquesta destinació pot ser una o pot ser l'altra,
d'aquí la vessant ideològica de tot plegat. Dos matisos. Sobre el primer comentari que
em feia era conscient, no era subconscient.

Sr. Ribas: Ja m'ho suposava que era conscient.

Sr. Alemany: Era conscient i li dic perquè. Li agraeixo l'aportació aquesta que comenta
perquè té tota la raó, no podria ser d'una altra maínera, però, taÏnbé es ben cert que
l'Ajuntament decideix invertir els seus recursos propis, o una part dels seus recursos
propis, en allò que creu convenient. Hi ha una paÏt del seu pressupost ordinari que el
decideix invertir en el que creu convenient i aquesta part la pot inveÏtir en un
equipament per exemple o complimentar una altra inversió de la qual té subvenció, etc,
etc, o pot decidir fer altres coses que tenen un impacte més directe en el contribuent
rebaixant pressió fiscal, etc, etc, per aquí anava el comentari. I un últim matís,
comentava vostè com havia anat el tema cadastral, és ben cert, però que en el seu
moment l'AjuntaÏnent no tenia..., és a dir, va prendre la decisió de menys risc econòmic,
l'obligaven a decidir-se entre la taxa imposada per Rajoy que deien o la revisió de
valors, el coeficient de revisió, i entre el deu i el tretze, una miqueta com aquell anunci
que hi ha d'ampla de banda que hi ha uns nens que veuen molts i pocs globus i tots
decideixen els globus grans, doncs, aquí ens decidim...

Sr. Ribas: Per acabar de matisar, no era així el cas. Això era l'any passat i podíem
mantenir els dos. No hi havia cap obligació de treure el deu per cent d'en Rajoy, ara sí,
aquest any sí, però l'any passat el podíem haver mantingut i anava en funció del tema de
l'estat en el qual estava l'ajuntaÏnent, si no recordo malaÏnent, ara ho dic de memòria.

Sr. Alemany: Jo ho tenia entès, potser la Interventora ens corregirà, que ens obligaven
l'any passat a decidir entre la taxa Rajoy...
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Sr. Ribas: No, no, no. Era el fet de dir, què fem? Baixem el coeficient? Doncs traiem la
taxa Rajoy que d'això i ja està. I després va venir, si recorda l'any passat la discussió
que vam tenir, era de si era tendència zero o era un tres per cent que pujaven les
ordenances. Una cosa que m'he deixat, quan ha dit vostè, és totes les bonificacions. El
que passa és que no els hi he dit, ja n'hi ha moltes de bonificacions aquí el que passa
que no els he ?legit perquè són...

Sr. Alemany: Són possibles aquestes bonificacions.

Sr. fübas: Totes les que estan aquí són les legals i possibles, n'hi ha moltes de
bonificacions. A les taxes sí que tenim, ja tenim aquí les taxes; noranta per cent de
situació de pobresa temporal amb risc d'exclusió social, això hi és en el que són les
taxes, on no podem decidir és en els impostos, els impostos és el que ens diuen i ja n'hi
ha que dintre dels mateixos impostos que el mateix Estat o... arrel de les propostes que
fan les Federacions de Municipis, etc, com per exemple, aquest any s'ha ampliat al
setanta per cent a famílies nombroses que tinguin habitatge habitual. Ja n'hi ha, són dos
folis plens d'això, no els he comentat una per una, però, vull dir que estan aquí perquè
pugueu veure totes les bonificacions que hi ha. De bonificacions n'hi ha i moltes, totes
les possibles en aquests casos de sectors de risc d'exclusió.

Sr. Gallart: Bona nit. Començaré dient, bé, un miqueta que cada any passa el mateix. No
sé perquè discutim tant si al final cadascú dóna el seu punt de vista però en realitat els
que aprovaran les ordenances seran vostès i tot el demés seran bones intencions i poca
cosa més. Quan es parla d'apujar els impostos evidentment a tothom se'ns posa el pèl
de punta i parlo una miqueta-com a usuari i afectat. És veritat que s'ha de rÏÏantenir uns
certs serveis, i vostè Sr. fübas ho ha dit perfectament, però, jo crec que l'obligació dels
ajuntaments, o en aquest cas de l'Ajuntament, és buscar l'equilibri el màxim possible i
intentar, més que anivellar els pressupostos, intentar baixar-los o com a mínim fer la
intenció de baixar-los. Jo no sé segur si, realment vostè té molta experiència, i
evidentment que s'ho ha mirat amb lupa, però, penso que com bé deien els companys
que es podria fer alguna coseta més. Tot el que sigui bones intencions i tot el que
sigui..., perquè, és clar, queda molt bé de dir no es puja, queda tot com estava només
canviem la nomenclatura del text i quedem tots tant bé. Bé, entrar a nivell d'empreses és
important, molt impoítant el teixit que poÏta, però, jo diria que també és molt important
tot el que afecta a l'usuari. La percepció que hi ha moltes vegades dels serveis que hi ha,
doncs bé, segurament serien millorables però potser hauríem d'apujar segons quines
taxes en segons quins serveis i poder baixar d'altres, no sé. Jo m'imagino i segurament
que vostè m'ho explicarà i quedarà com ha de quedar, o sigui, mira això és així i ja està.
Nosaltres pensem i continuarem dient, i ho hem dit altres vegades, que les ordenances i
ho han dit també els companys és que també moltes vegades ens agradaria poder
participar i poder dir la nostra però, és clar, no vull repetir el que ha dit el Sr. Bermàn
però en realitat no hi ha marge de temps per poder-ho consensuar i poder-ho parlar, no
ho sé, és un punt de vista que tenim nosaltres i per aquest motiu el que farem serà
abstenir-nos, o sigui, que sàpiga que la nostra postura és aquesta.

Sr. Ribas: Jo matisaria una cosa que has dit, la primera paraula que has dit ?apujar
impostos?. No pugem impostos. La idea és que la pressió fiscal sigui la mateixa, només
l'única cosa que puja és el tema del clavegueram de grans industries, a la gent normal es:laveguĞ

tiada. Eímanté tot igual sense cap mena de pujada. Es evident, com bé has dit, que el que hem de
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buscar és l'equilibri pressupostari i més ara en aquests moments en què el fet de que
puguis generar dèficit et pot suposar que una sèrie de serveis no els puguis donar, no? I
més amb això que tenim que si propis, impropis, delegats i aquestes qüestions que
tenim. El que hem d'intentar és que l'Ajuntament pugui pagar, equilibrar els
pressupostos i pagar el personal i pagar els serveis, etc, etc. Has parlat de serveis,
usuaris de taxes, d'apujar algunes i d'abaixar d'altres. En teoria el que diu la Llei és que
les taxes han d'assumir el servei, el cost del servei. Tots els informes que tenim de les
taxes, bé, no diem tots quasi tots perquè si diem tots potser m'equivoco i poder n'hi ha
un que no, quasi tots són deficitaris que queden coberts amb els impostos, quan la
tendència que ens demanen és que els serveis es sustentin pel seu mateix cost i com diu
vostè potser alguns s'haurien d'apujar en el seu dia per poder donar un millor servei en
aquest sentit, vull dir que és veritat en aquest sentit. No sé si m'he deixat alguna cosa
o... bé sí, el temps. Es el de sempre. La senyora Interventora em sembla que va anar el
dia 17 de setembre, va ser la primera reunió a la Diputació per parlar de les noves
legislacions de les ordenances. O sigui ha sigut tot molt ràpid, com sempre. De totes
maneres també saben vostès que les ordenances es fan en aquesta època i podíem oberts
a presentar sol-licituds. Però bé, nosaltres en aquest any el que sí que teÏÏíem clar era que
eren unes ordenances l'objectiu de les quals era no apujar res i creiem que eren unes
ordenances ben senzilles de tirar endavant i que era bàsicament, no toquem res, però
tota aquesta documentació que veuen aquí és perquè s'ha hagut de modificar, bé sigui
textos legals, bé sigui bonificacions i que sí que ja tenen en aquestes, com he dit a en
Francesc el tema d'aquestes bonificacions, aquesta ?lista de bonificacions de dos folis
que ja existeixen per casos d'aquests.

Sr. Gallart: Jo entenc el que explica vostè perfectament, el que deia d'apujar i abaixar,
perquè després quan suÏten els concursos per donar serveis vostè sap que quan surten
els concursos, a part d'anar a buscar baixes temeràries, el que fa és baixar el cost del
servei o sinó es busca un alternativa o es parla per poder-lo abaixar. L'equilibri del qual
parlava jo és potser aquest que si ja que es baixa després a l'hora d'adjudicar doncs
aquesta rebaixa que hi ha hagut doncs que es pogués aplicar després en d'altres
conceptes com el que estic dient jo. O sigui, aquest equilibri del qual parlava jo és
precisarnent aquest, jo ho expressava en aquests termes per això.

Sr. Osorio: Simplement dir que com part activa de l'equip de govern hem participat en
aquestes ordenances. El que sempre ens ha preocupat, estant a l'oposició i ara a l'estar
en el govern és no caure en models on per rebaixar taxes el que fem és exteÏnalitzar
serveis. El municipalisme té com a funció prestar el primer front d'atenció al ciutadà.
Baixar taxes moltes vegades el que fa simplement és treure't un problema i
externalitzar-lo. Això és una preocupació que tenim sempre tant com hem estat a
l'oposició com ara en el goveÏn.

Sr. Alcalde: Un moment, abans de que marxeu. El proper Ple ordinari tocaria el dia 28
d'aquest mes de novembre, seria l'últim divendres. Aquest dia des de fa molt temps tinc
previst un viatge a Amèrica i no hi seré. Em sembla que ja us ho havia comentat fa una
setmana. Si vosaltres esteu d'acord i jo no tinc cap inconvenient tampoc, doncs que el
podríem adelantar una setmana donat que tenim temps i ?lavors ens aniríem al dia 21.
Estàs a Madrid? Una jornada. D'acord. Dijous 20? Us va millor? Fem el Ple ordinari el
dijous 20? D'acord, doncs, l'atrassaríem al dijous 20, a mi em va fatal però bé, ho
farem. I després el que sí que m'agradaria és que just tornar, jo torno el dia 8 de
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desembre, si el Regidor d'Hisenda i l'equip d'Ïntervenció i tot plegat, doncs que
poguéssim aprovar el pressupost el proper divendres que seria 12 de desembre. Sí? Bé,
si és possible. El que tenim previst aquest any, com cada any però que no complim
quasi mai, seria aprovÏ els pressupostos dintre d'aquest any. Si no fos el 12 podria ser
el 19 sinó ja ens ficaríem... el 19 ja és mal dia perquè la gent va de festes, de sopars.
Però, bé, ho intentarem fer... com que aquest any és molt senzillet perquè de
pressupostos d'inversions hi hauran molt pocs jo crec que ho podrem fer. Molt bé,
moltes gràcies per venir. Bona nit.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la seSsió, essent
les 20:07 hores, del que jo, el Secretari, en dono fe.

Valentí Agustí i Bassa
ALCALDE
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