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Aiuntameryt de PolafoJls

ACTA DEL PLE DE L'ÀJUNTÀMENT

Caràcter: Extraordinari
Data: 6 de novembre de 2015

Hora que comença: 09:20 hores
Hora que acaba: 10:00 hores
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

PRESIDEIX

Valentí Agustí i Bassa, Alcalde de la corporació

REGIDORS ÀSSISTENTS

Primera Tinent d'Alcalde: MŞ Dolores Agüera Mmtín
Segon Tinent d'Alcalde: José Manuel Rueda García
Rosa MaÏ'a García Colomer
Rafael Cubarsí Bas
Montserrat Rovira füera

Francesc Alemany i Mmtínez
Susanna Pla i Capdevila
Jordi Villaret i Sayago
Judit Caimel i Pujol
Oscar Bermí'n Boldú
Juan Andrés Osorio Pirïeiro

MaÏtín Victoria Iglesias

ACTUA COM A SECRETÀRIA

María Cacharro López, Secretària de la corporació i assisteix la Interventora-accidental,
na Roser Corbera Safont.

ORDRE DEL DI.À

1. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRAL CONTRA LA
MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L'EXERCICI
2015.

2. APROVACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI
2016.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Sr. Alcalde: Comencem el Ple extraordinaÏi convocat en el dia d'avui per dos punts:

1. DONAR COMPTE AL PLE DE L'INFORME TRIMESTRÀL CONTRA
LA MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE
L'EXERCICI 2015.

La Sra. M. Dolores Agüera MaÏtín, Regidora d'Hisenda d'aquest Ajuntmnent, dóna
compte de l'inforrne 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 ?lei 3/2004, de 29/12, per la qual s'estableixen mesures de ?luita
contra la morositat en les operacions comercials, s'emet el següent inforÏne:

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 AjuntaÏnent, de conformitat aÏnb el que es disposa en el Text
Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret T,epislaiiu
3/201 1, de 14 de novembre.

Així, estableix l'article 216.4 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/201 1, de 14
novembre, ?la Administració tindrà l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies
següents a la data d'expedició de les certificacions d'obres o de les coÏÏesponents
docuÏnents que acrediten la realització total o parcial del contracte?

En el cas de demora en el terÏnini previst anteriorment, 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 3/201 1, de 14 de novembre:

Disposición transitoria sexta. Mazos a los que se refiere el attículo 216 de la Ley.

El pIazo de treinta dÍas a que se refiere el apartado 4 deI artÍculo 216 de esta Ley, se aplicaré 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 ías que se re'fiere e/
apartado 4 del artículo 21 6 serà dentro de los cincuenta días siguientes -a la fecha de la expedición de las
certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la reaIización total o parcial
del contrato.

SEGON.- S'adjunta l'inforÏne del tercer trimeme corresponent a l'exercici
2015 per acfüalitzar la inforrnació sobre el compliment dels terÏninis previstos en la Ilei
15/2010, de 5 de juliol, per al pagament de les obligacions de cada Ajuntarnent, que
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inclou el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui
incomplint el teÏÏnini.

En els esmentats infoÏÏnes es consideren la totalitat dels pagaÏnents realitzats
en cada trimestre natural, i la totalitat de factures o documents 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 actualit?at 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 Ilei 15/2010 de morositat i debat en el Ple de la Corporació, aquest informe es
deurà remetre, en tot cas, al MinisteÏi d'Economia i Hisenda i a Tutela Financera de la
Generalitat de Catalunya.

LEGISLACIO APLICABLE

-Llei 15/2010, 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' 1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos
de l'Ordre ECF/13//2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de
fütela financera dels ens locals.

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

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 el articulo 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 Corporaciones Locales.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre de impulso a la factura electrónica y
Creación del Registro contable de facturas en s.p.

Articulo 4.1 b) de l'Ordre HAP/2105/2012, d'l d'ocfübre 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.
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D'acord aÏnb l'article quart de la ?lei 15/2010, 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 ?lei 1 5/2010, de 5 de juliol,
de modificació de la ?lei 3/2004, de 29 de desembre, per al pagmnent de les obligacions
de l'AjuntaÏnent.

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

En aquest sentit les obligacions de l'AjuntaÏnent de l'exercici 2015 queden
relacionades trimestralment, elaborant aquest informe del tercer tÏimestre 2015, es
donarà compte als respectius plens i sempre aÏnb l'objecte de l'actualització en la
inforÏnació necessària que es requereix en la ?lei l 5/201 0, de 5 de juliol, de modificació
de la ?lei 3/2004, de 29 de desembre, per les quals s'estableixen mesures de ?luita contra
la morositat de les operacions comercials.

S'ha previst de donar compte de l'inforÏne emès per la interventora i el
tresorer corresponent al tercer trimestre de 2015 en el primer ple de la Corporació a
celebrar.

Els informes 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 inforÏnació

PagaÏnents realitzats en el trimestre:

* Interessos de demora pagats en el trimestre

*Factures o dociunents justificatius pendents de pagaÏnent al final
del trimestre.

*Factures o documents justificatius amb respecte als quals, al final
de cada tÏimestre natural, hagin transcorregut mes de tres mesos
des de la seva anotació en el registre de factures de
l'AjuntaÏnent i no s'hagin traÏnitat els coÏÏesponents expedient
de reconeixement de l'obligació.

La informació a subministrar a Tutela Financera es la següent :
* Pagaments realitzats durant el trimestre dins del terme legal.
* Resta de pagaÏnents
* Pagaments totals durant el trimestre
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* Obligacions pendents en les quals s'està incomplint el termini

legal a la data del tancament del trimestre natural.?

Sra. Agüera: Bon dia a tots. Aquest punt és donar compte de la morositat i, bé, el
període mig de pagaÏnent és 22,9 dies.

Sr. Alemany: Bon dia. Dos temes. El primer és; l'informe, en el moment en què vaÏn
anar a consultar-lo nosaltres, si més no, l'informe donar compte sobre la infoÏmació
trimestral contra la morositat no estava signat pel Tresorer. No sé si és una..., no sé si es
que no va poder signar-lo o...

Sra. Corbera: En l'expedient està signat.

Sr. Alemany: Bé, no sé, si la fotocòpia s'esboÏÏa, però...

Sra. Corbera: No, el que passa que potser l'original... potser... no ho sé. Si voleu
preguÏÏtar-li vosaltres.

Sr. Alemany: Potser no el va poder signar i després va signar-lo a posteriori.

Sra. Corbera: Com que norÏnalment ve un dia a la setmana.

Sr. BerÏni: No estem parlant del mateix.

Sr. Alemany: Aquest sí que el veig signat.

Sr. Corbera: Vale, sí, es que com que ve només un dia a la setmana es va posar ja a
disposició, però, si us hi fixeu això està firmat.

Sr. Alemany: Això sí que està signat. Dic l'inforÏne anteÏior no està signat, no sé si...

Sra. Corbera: L'informe és el que hem de passar, ja el firmarà. Perquè com que ve un
dia a la setmana i havia d'estar a disposició de la Comissió i vostra... però el principal és
que firÏni el docuÏÏíent on diu els dies.

Sr. Alemany: M'imaginava que era un tema de... I, després, volia fer una petita pregunta
sobre... en el full de factures o documents justificatius pendents de pagament a final de
trimestre en les inversions reals hi ha dos..., que segur deu ser... està vinculat en alguns
dels aspectes aquests que no... que estan bloquejats des d'un punt de vista jurídic,
suposo, però, perquè m'ho confirmeu, a ?altres pagmnents realitzats per operacions
comercials? i ?pendents d'aplicar a pressupost? tenen un període mitjà de 80 dies i de
63 dies. Això és...?

Sra. Corbera: Sí és correcte. Si és així és perquè és així, o sigui, això és automàtic i surt
des del programa mateix de la comptabilitat.

Sra. Agüera: És la mitja.
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Sra. Corbera: Això sí que a la Comissió sí que... bé..., si voleu ho dic jo però jo
representa que no puc parlar.

Sr. Alemany: És una pregunta tècnica, per tant, com a pregunta tècnica m'està peÏt'ecte
que sigui resposta. Aquests 80 dies, aquests 63 dies, és un còmput normal? És anorÏnal?

Sra. Corbera: Sí, perquè n'hi ha que són més o n'hi ha que són menys i ?lavors, per això
hi ha el TNT que és l'indicador definitiu que és el 22,9 dies de promig de pagaÏnent.

Sr. Alemany: I aquest promig es calcula..., que això és una cosa que et volia preguntar a
la Comissió i no me'n vaig recordar, es calcula per número d'operacions o per voluÏn
econÒmic?.

Sra. Corbera: Per tot. O sigui, hi ha volum, hi ha núÏnero d'operacions, més que núÏnero
d'operacions hi ha el termini de pagament del registre d'entrada de factura a pagaÏnent.
N'hi ha que s'està més perquè pot haver problemes tècnics, pot haver..., és clar, es que
s'hauria d'analitzar una mica exactament el que voleu, el que pregunteu.

Sr. Alemany: Si el terÏnini aquest de 22 dies és per núÏnero d'operacions, em refereixo
per núÏnero de factures entrades i tal o és pel volum econòmic que significa.

Sra. Corbera: Si us hi fixeu en el docuÏnent aquest aquí parla..., em peíÏnet Alcalde que
parli? A veure, el ràtio d'operacions pagades 10,46, l'import d'operacions pagades són
918.869 euros, el número d'operacions pendents de pagaÏnent 27,27 dies i import
d'operacions pendents de pagament són 923.033,57. Aquestes dades surten
automàticmnent des del mateix sicalwin, el prograÏna comptable, i el mateix programa
que està enllaçat amb el Ministeri d'Hisenda dóna aquests indicadors.

2. APROVÀCIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS
PER A L'EXERCICI 2016.

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

En concret, l'article 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 coÏÏesponents, convé introduir
deteíÏninades 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
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17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de
comunicació inforrrÏativa amb els ciutadans.

Les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen
al compliment als models establerts per la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2016.

Així mateix, la disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
mticle 12 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
entitats locals adaptin d'aplicació de la norÏnativa tributària general al règim
d'organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d'aprovar i mantenir acfüalitzada, 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.

Vist els inforÏnes tècnics econòmics a què es refereix rarticle 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest la previsible
cobertura dels cost dels serveis que originen la modificació de les seves tarifes en
cadascú dels supòsits que originen la modificació de les seves taÏifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o utilització dels
horts municipals, que s'imposen o es modifiquen, rimpoÏt de la recaptació estimada no
excedeixen, en el seu conjunt, del cost previsible dels serveis o activitats que es
prestarà, conforme al que preveu l'article 24.2 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Vista la memòria de l'Alcaldia, l'informe de la Interventora acctal.

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
2016.

b) La inclusió de bonificacions en la quota resultant de la prestació dels serveis
d'escola d'adults i escola bressol, així com contemplar una nova tarifa en la taxa per
la prestació dels serveis d'intervenció integral i reestructuració de les tarifes actuals
en la prestació del servei de ?Centre obert persones grans amb dependència?, i
adaptació del tipus impositiu de l'ïmpost sobre béns imÏnobles.

c) Creació d'una nova ordenança fiscal reguladora en concepte de Taxa per a la
utilització dels Horts Municipals de Palafolls per al exercici 2016

Vist l'article 17 i concordants text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals la
proposta al Ple de la Corporació contindrà l'adopció dels següents:

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de SeÏveis Esconòmics, de data 2 de
novembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, José Manuel Rueda García, Rosa María
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García Colomer, Rafael Cubarsí Bas, Montserrat Rovira füera i Juan Andrés Osorio
Pifieiro i les abstencions dels Srs. Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i
Capdevila, Jordi Villaret i Sayago, Judit Caimel i Pujol, Oscar Bermàn Boldú I MaÏtín
Victoria Iglesias, acordà:

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2016 i següents la nova
ordenança (NOVA) i les ordenances fiscals que es preveuen modificar (MODI) que a
continuació es relacionen.

I

l

l

l

SEGON.- Indicar que les ordenances fiscals vigents en l'acfüalitat, 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 aÏnb 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
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci
d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província, i de la seva publicació en un diari de
màxima difusió.
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Número Impostos

1 MODI Impost sobre béns immobles
2 MODI Impost sobre activitats econòmiques
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

10 MOD Intervenció Integral
16 MODI Taxa per serveis generals
30 MODI Taxa per la prestació dels serveis de l'Escola Bressol

Preus Públics.
33 MODI Preu Públic per la prestació del serveis d'atenció domiciliaria

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

NOVA Taxa per la utilització dels Horts Municipals

MODI Ordenança General de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
municipal
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Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe, en els teÏmes previstos a l'article 18 del RDL 2/2004 TRHL, podran examinar
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivaÏnent aprovats.

CINQUÈ.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un
cop transcoÏÏegut el període d'exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de
les ordenances modificades. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació
necessària per l'AjuntarÏÏent, 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 confoÏmitat amb 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.

Sra. Agüera: La proposta de l'AjuntaÏnent per les Ordenances fiscals de l'any 2016 és
proposar la congelació de les mateixes com venim fent durant els últims anys. Com vaÏn
explicar a la Comissió informativa hi ha una sèrie d'ordenances que només es modifica
el redactat del text per adaptar-lo al de la Diputació i altres que sí que hem modificat per
augmentar les bonificacions o perquè són taxes d'un servei que són de nova creació. Us
explico una mica els dos grups. Les ordenances a les quals només es modifica el text és
l'Ordenança general, la núÏnero 2 que és l'ïmpost d'Activitats Econòmiques, la número
4 que és la de les plusvàlues, la número 5 que és l'Ïmpost sobre les construccions, la
núÏnero 9 que són ?licències urbanístiques i la 33 que és la d'atenció domiciliària. I
després, es modifiquen les següents tarifes, que en aquestes sí que hi ha una
modificació. La número l que és la que correspon a l'ïBï, l'ïmpost de Béns IÏnmobles,
que aquí l'Ajuntament havia de fer una pujada d'un 13% i el que fa és com vam fer
altres anys, baixem el nostre coeficient del 0,93 al0,82, i amb això queda compensat
aquesta pujada i, per tant, el rebut que rebrà el ciutadà doncs serà el mateix que l'any
passat. Després tenim la núÏnero 10 que és Intervenció integral, aquesta és una nova
tarifa, l'han proposat els SeÏveis Tècnics de l'Ajuntament per l'expedició d'un infoÏme
preventiu en matèria d'incendis. És una normativa nova, és un inforÏÏÏe una mica
complex, els tècnics ho han valorat i li han posat un preu i com que això no estava
regulat doncs l'hem incoÏporat aquest any. Després està la número 16 és de serveis
generals, que és el Respir, el centre obert i l'Escola d'Adults. Aquí el que hem fet és a
petició de -l'Àrea de Serveis Socials hem incoÏporat unes bonificacions que arriben a un
70% per aquelles persones que estan en una sifüació doncs, de risc, d'atur, de..., bé,
unes situacions una mica complicades i que no poden accedir ni a l'escola d'adults ni a
la ?lar d'infants, el que hem fet és augmentar la bonificació fins a un 70%. Al Respir el
que hem fet és adaptar una mica l'Ordenança els horaris que ens havien demanat
algunes persones per les seves necessitats i els hem donat una major flexibilitat per fer
que vinguin més avis al Respir. La número 30 és la de la Llar d'ïnfants que és el mateix
que la de l'Escola d'Adults, augmentar la bonificació d'aquelles fmnílies que per la seva
situació acfüal doncs no poden accedir, tot això, previ Ïnforme de l'Àrea de Serveis
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Socials. Després una que és de nova creació també, és la taxa pels Horts municipals. Hi
ha dos grups; el grup A que no pagarà cap mena de taxa que són les famílies que venen
de l'Àrea de Serveis Socials i després està el gmp B que la taxa serà de 60 euros anuals.
Aquest grup B també ha de pagar una fiança de 100, aquesta és una mica... Totes les
demés ordenances que tenim a l'Ajuntament estan congelades.

Sr. Alcalde: Torn de paraules. Esquerra Republicana.

Sr. Alemany: Molt bé. Un parell de consideracions prèvies. La primera és que... ens
agradaria que amb el temps, entenem que és el primer any i, per tant, no és ni tan sols
crítica, és una constatació, mnb el temps poguéssim tornar a aquella..., no diria
col-laboració conjuÏÏta però sí més contrastada de les ordenances i que segur que serà
així perquè entenc que hi ha la disposició i, per tant, cap problema. I l'altre aspecte que
ja vaÏn comentar en la Comissió prèvia és que ens marcàvem... que crèiem que hi havia
una dificultat a l'hora d'explicar, ens trobem nosaltres a l'hora d'explicar fora d'aquesta
taula les ordenances com a eina donada la seva importància, rellevància, a l'hora de
definir com a mínim els ingressos ordinaris de l'Ajuntament a la gent del carrer. I la
gent del carrer té unes percepcions que van molt encaminades a una certa injustícia a
l'hora de pagar perquè no veuen, no perceben, quines són el retorn d'aquestes taxes o
d'aquests impostos. Aleshores, això ho hem estat parlant... de fet vaÏn comentar-ho a la
Comissió, i potser estaria bé començar a marcar-nos l'elaboració de les taxes des d'un
punt de vista més finalista. És a dir, que intentem vincular en la mesura que sigui
possible i això potser és un repte impoÏtant, intentem vincular els ingressos previstos de
cadascuna d'aquestes taxes a previsions d'inversió en el territori que en principi és això,
aquestes taxes, en teoria, es recullen per poder invertir en el territori en els conceptes
pels quals estan recollides aquestes taxes. Potser, si ho féssim així i ho expliquéssim la
gent tindÏia un retorn més positiu del que paga, és a dir, jo pago però tinc uns serveis
que rebo en contraprestació d'aquest pagament. I explicar clarament que hi ha una paÏt
important que va al capítol de nòmines perquè ha de ser així, hi ha una altra part que...
la gent quan els hi intentes explicar bé, per manca d'inforÏnació moltes vegades i a
vegades per desinformació d'altres àmbits no estem parlant de l'ajuntaÏnent sinó de
mitjans de comunicació de tirada nacional, doncs, a vegades, pensen que no sé, que aÏnb
aquests calés ben bé, ben bé, no saben que es fa. Potser això milloraria molt tant la
gestió com la imatge i ens obligia, perquè sí que tenen la sensació de que aquesta
vinculació directa entre el concepte pel qual es recull la taxa, sobretot la taxa perquè
l'impost no seria el cas, la taxa i l'inversió de retorn no és directe, després acaben fent-
se altres moviments i això és el que segurament la gent quan posen entredit perquè
serveix el que paguen doncs no hi ha possibilitat de poder-los-hi fer evident de, mira,
no, has pagat i en contraprestació tens això, això, això o s'han modificat aquests carrers
o s'han millorat aquestes infraestructures o el que sigui. Sobre el tema de la congelació
de les taxes i dels impostos a nivell general, per tant, dels ingressos, taÏnbé ja fa diversos
Plens i ordenances que venim dient el mateix. La situació és complicada però de cara
taÏnbé a aquesta transparència que demanàvem fa un moment, és complicat tenir una
posició de no, no, hem de rebaixar tots aquests impostos i totes aquestes taxes perquè en
aquests moments és el que convé, quan l'equilibri pressupostari de l'Ajuntmnent depèn
en molt d'aquesta eina que aprovarem avui i, per tant, la seva vigència com a
administració, tenint en compte que tenim un deute que hem d'anar superant i tornant,
nosaltres sempre hem fugit en tots els anys de posicions demagògiques de baixem,
baixem, i sempre ens hem decantat per operacions més de tipus quirúrgic i mirar de que
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allà a on nosaltres creiem que podem ser més eficients és en aquells àmbits on
seguraÏnent des de Serveis Socials i amb això reconeixem l'esforç i estem contents de
que l'AjuntaÏnent escolti les propostes de la gent en totes les taxes amb la flexibilització
del pagament i aÏnb la possibilitat de que hi hagin aquestes bonificacions els encoratgem
a que segueixin per aquí. És a dir, crec que en el Ple de l'any anterior, de l'any passat
amb aquest aspecte va haver una mica de discussió sobre quin tipus de bonificacions es
podien dur a terme i quin tipus no es podien dur a terme i les dues realitats eren vigents
a la vegada. Havien ajuntaments que les duien a teÏme, crec que es van posar alguns
exemples d'ajuntaÏnents que duen a terÏne bonificacions i crec que si no recordo
malaÏnent va ser el Secretari que hi havia en aquell moment que va dir que hi havia
certes bonificacions que no eren legals. Home, en la mesura del possible, en la mesura
del possible, mirar de ser capdavanters en aquest sentit, de que les bonificacions per les
persones i les famílies que més ho necessiten siguin esteses i conegudes. L'altre queixa
que vaÏn presentar l'any passat i que creiem que no ha millorat massa és el nivell de
coneixement de les bonificacions a nivell dels ciutadans de Palafolls. La majoria, potser,
perquè, a vegades no les necessiten però la gent no coneix massa que existeixin
bonificacions a les quals s'hi poden acollir perquè són generalitzades i precisament
l'aspecte aquest de particularitzar-les és el que les fa més difícil de..., entenc jo,
d'aplicar. Veient que hi ha altres experiències que segueixen repetint-se en altres
ajuntaments i que, per tant, si estan complint una il-legalitat, bé, no sé, potser és
interpretatiu, mirar d'afegir-hi aquest tipus de bonificacions perquè la gent que més ho
necessita pugui accedir-hi. I crec que ja està.

Sra. Agttera: Això que deies de que la gent... crec que sí que s'ha de fer pedagogia. La
gent moltes vegades es queixa de que només paga, només paga. Algunes coses de les
que fem aÏnb aquestes coses que la gent pagà quan fem el pressupost ja s'explica, això
surt d'aquí o serveis que dones, poses un servei nou, ara els horts pagaran una taxa però
la gent ja veurà el que té o altres com el Respir o altres coses. Però sí que és veritat que
a la gent no li agrada pagar sobre això no ens discutirem. Després publicitar les
ordenances. Ho estan tot el que marca la ?lei, a la pàgina web, però la gent no ho
buscarà, la gent busca una cosa d'aquestes quan li afecta o necessita saber-ho. El que sí
que fem fins i tot nosaltres a Serveis Socials s'ofereix a la gent, doncs et pots acollir a
aquesta bonificació però publicitar-la..., doncs..., no sé, pots posar rebaixa de..., però
com que ha de venir vinculat aÏnb inforínes, parlo d'aquesta bonificació perquè és de la
que hem parlat, doncs, ja des de l'Àrea de Serveis Socials són elles mateixes les que fan
la proposta i amb les famílies. Tot es pot millorar.

Sr. Alcalde: Jo penso que sí, que seria necessari explicar més. En primer ?loc, la gent
pensa per exemple que les inversions quan veuen que es canvia un carrer o es fa un
edifici venen dels seus diners i normalment com són obres d'inversió no venen del

pressupost corrent, és a dir, que no venen dels impostos, té a veure mnb subvencions
que rebem d'algun estament públic o de jugades urbanístiques, alienacions que fem de
terrenys o algiuÏ tipus entre cometes de negoci que l'ajuntament encara és capaç de fer i
que el cent per cent d'aquests diners que el ciutadà paga a l'ajuntament és pel
manteniment de l'estructura. O sigui, a l'ajuntaÏnent tenir-lo obert cada dia val uns
diners això és evident, al Policia que el troben al caÏÏer que segurament hauria de ser per
l'opinió de molta gent més ampli però costa molts diners, està costant el 25% del que és
el cost de personal, la gent que s'empoÏta les escombraries o l'enllumenat, tots aquests
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serveis que deia la Loli el Respir, el Casal d'Avis, la vida cultural, tot això es paga
d'aquests diners i això és dificil a vegades de que ho puguin entendre.

Sr. Alemany: Probablement si la gent conegués que amb el pagament de ceÏtes taxes no
es cobreix la despesa i que per tant, el que falta per cobrir aquella despesa surt d'altres
pagaments que fa, la gent potser no seria tant... com a mínim estaria més tranquil-la amb
la gestió que crec que és el que pertocaria que tots plegats estiguéssim més tranquils
mnb la gestió. Criticar és gratis, fins i tot més que gratis i en canvi no han de perquè
saber que el cost de mantenir el Respir és molt més elevat del que pugui ser el
pagament. Això, aquest tipus de pedagogia és vital perquè la gent entengui, no han de
fer un màster de finançament ni molt menys però que coneguin de dir escolta'm es que
per poder pagar... vostès han fet moltes vegades bandera d'un preu, si no recordo
malaÏnent perquè ha estat sobre la taula la controvèrsia del funcionament de la ?lar
d'infants, i sempre aprofiten per dir que és una de les més barates de..., d'acord, doncs,
si és una de les més barates seguraÏnent és perquè arnb el que es paga no es manté
aquesta ?lar d'infants i el que manca per cobrir-ho surt d'un altre punt o d'altres
impostos i explicar-ho a la gent, escolta'm es que això surt de tots, el que pagues m no
cobreix prou. Això hauria d'anar en la direcció d'assuÏnpció de responsabilitats per part
de tots. El coneixement implica més responsabilitat a l'hora d'opinar i el
desconeixement implica el que implica i twiter en va ple d'això, en aquest sentit ho
dèiem i és un esforç de transparència que va en la direcció que seguraÏnent ens marca la
legislació en aquest sentit, la transparència d'explicar, no, escolta'm...

Sr. Alcalde: Jo ahir, per exemple, em van donar el típic... borsa de papers per firÏnar, no
sé, vaig firmar cent papers, tots eren el mateix, eren serveis socials d'ajudes que
l'Ajuntament havia fet a les famílies en un mes. Vaig tenir a més el temps d'anar-me'ls
mirant i eren costos molt petits; 20 euros, 30 euros, 40 euros, després quan veia el ?listat
eren aliments bàsics, havia Ilet, havia carn, hàvia peix. Va haver un moment que vaig
pensar, a quantes famílies això ha beneficiat? Vull dir, quantes famílies s'han beneficiat
d'una ajuda tan essencial com és el menjar i, no ho sé, i li vaig dir a la Loli per què no
ho comptem i ens dieu, almenys per saber on som, què són? Deu, vint, són cent? Dos-
cents? Es que no ho sé. El que sí sé es que allò pesava molt i firmar allò vaig trigar una
hora. O sigui, que ajudes n'hi ha i suposo que són adequades, estan totes inforÏnades.
Alguna qüestió més?

Sr. Alemany: No, no.

Sr. Alcalde: Oscar, PaÏtit Popular.

Sr. BeÏmàn: Jo volia comentar que s'ha estat parlant de... donar una explicació sobre el
tema de les ordenances fiscals i taxes. Jo diria una mica més. Jo demanaria una mica
més el pròxim any quan es faci la revisió d'ordenances que es doni una mica més de
temps amb una raó perquè avui s'està parlant d'explicar una miqueta el que són les
ordenances fiscals i les taxes. Portem molt anys a l'ajuntaÏnent i és bo que la gent tingui
una percepció de l'ajuntament com es gestiona el tema de les ordenances. Jo demanaria
que aquest ajuntament faci un esfüdi de totes les ordenances deficitàries i les que no i fer
una Comissió de treball pel pròxim any per poder entrar a dintre d'aquesta mateixa
matèria. S'estava parlant de demagògia, de proposar, poder baixar les ordenances quan
potser l'ajuntaÏnent podria fer-ho. Nosaltres hem de tenir en compte que ens vaÏn agafar
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a un Pla d'ajust aquest ajuntaÏnent condicionat a les ordenances, a una pujada d'aquestes
mateixes ordenances durant un cert temps. Em sembla perfecte que aquest ajuntament
aquest any pensi que s'han de congelar les ordenances però me'n recordaré que l'any
passat també es va dir que s'havien congelat les ordenances i en la Comissió
infoÏÏnativa que vam estar parlant es va pujar un tres coma i algu per cent del que
pujava a l'Estat i ens va repercutir amb aquesta mateixa baixada. Jo fia, el pròxim any,
un esforç, demanaria per part de l'ajuntament que l'ïmpost d'immobles, com l'ïmpost
de circulació tingués una miqueta de... analitzant tota la recaudació per part de
l'ajuÏÏtaÏnent intentar baixar els impostos.

Sr. Alcalde: Hem tingut el dubte de tocar o no tocar l'ïBi perquè en principi ja l'Estat
proposa un lO% d'increment, 13. Aquesta és una ocasió bona per recaudar perquè
primer no has de fer res, ja ve donat, veus es que l'Estat ho ha apujat, i l'altre qüestió és
que estem a l'inici de la legislatura, les eleccions estan a tres anys vista i la gent se'n
oblidarà, si fos any electoral això potser t'ho ha de pensar perquè la gent sempre
s'enfada quan li apuges els impostos, això és norÏnal. Aquest era l'any perfecte per
recaudar sense fer res però, per l'altre cantó, tenim un any que hi ha hagut una gestió
que no ha estat deficitària, vull dir que no hem fet pèrdua, o sigui que més necessitat no
tenim, hem fet pràcticament tots els nostres objectius, els hem complert, vull dir que
hem tingut diners com per mantenir la casa endreçada i en aquest moment som
conscients que la sifüació econòmica continua sent molt deficitària i, ?lavors, hem fet
una cosa que és bastant..., no sé, ho fan bastants ajuntaÏnents, l'Estat apujarà un 13 i
nosaltres baixarem amb la capacitat que tenim el mateix coeficient perquè això quedi
com estava. En aquest cas sí que hem baixat els impostos però amb l'objectiu no de
baixaí?-los sinó que es mantinguessin iguals.

Sr. Bermàn: Hem de tenir en compte que l'any que ve tenim una revisió de valors.

Sr. Alcalde: Sí.

Sr. Bermí'n: I la revisió de valors com aquest ajuntament des de l'any 86 que no fa la
revisiÓ...

Sr. Alcalde: Ja ho sabem pujarà molt.

Sr. BermúÏÏ: Paulatinament aquest ajuntament ho hauria d'haver fet, la repercussió de
moltes vivendes seran tremendes.

Sr. Alcalde: No espanti a la gent, nosaltres baixarem per part nostra ija està.

Sr. BeÏmí'n: Jo per això demanaré el comparatiu per l'any que ve i veurem si el que
vostè està dient serà la realitat.

Sr. Alcalde: Sí, home, i tant.

Sra. Agüera: Es pot baixar més el coeficient.

Sr. Alcalde: Baixarem el coeficient per compensar el que hagi apujat i si s'ha de pujar
una mica es puja'rà però en principi la idea no és ara fer una pujada que ningú entendria.
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Sra. Agüera: Només dir que els esfüdis econòmics són obligatoris. Entenc que el que
volies dir potser era comparar el que recaptes aÏnb els costos reals del seÏvei, no? per
comparar realment quan costa perquè els esfüdis econòmics són obligatoris tan si puges
com si baixes, com si...

Sr. BerÏni: Però jo dic de tots perquè no estan de tots, estan de les que es modifiquen.

Sra. Agüera: Perquè els altres ja estan d'altres anys.

Sr. BerÏnàn: Jo ho dic per l'any que ve. Estan solament els que es modifiquen no estan
tots.

Sra. Agüera: A més, les que es van modificar anys anteriors ja consten com que no
s'han tocat i el tema d'impostos a nivell estatal aquí no hi podem fer res perquè ja et ve
donat.

Sr. BerÏni: Jo estic dient que per l'any que ve... no t'ho agafis a la defensiva, 3o estic
dient que per l'any que ve perquè jo sé les ordenances no és una cosa que ve de nou,
està parlant una persona que no li ve de nou, ?lavors, el que dic per poder col-laborar, a
veure si acabeu d'entendre aquest xip, jo dic aquest xip, per col-laborar des d'aquesta
perspectiva fer una Comissió de treball de totes les ordenances, no de les que es
modifiquen avui aquí i que estigui l'estudi fet i que es presenta correctaÏnent a nivell
administratiu, jo dic que per l'any que ve fer un esfüdi de totes les que hi ha i intentar
per poder explicar la situació d'aquestes mateixes ordenances. Jo no dic res més.

Sra. Agüera: Jo no t'ho deia en cap sentit, t'ho deia per aclarir-ho, no era per res.

Sr. BerÏnàn: Jo tinc un document que s'ha fet cada any, presento un docuÏnent...

Sra. Agüera: Sí, ja ho sé.

Sr. BeÏÏnàn: I aquest any ho he deixat expressament perquè vegis hi ha una bona
disposició però sí que demanaria que per l'any que ve entrar en la matèria perquè tenim
una revisió de valors i sé precisament el que pot passar.

Sra. Agüera: Bé, això quan arribi ja anirem fent.

Sr. Alcalde: Ciutadans

Sr. Victoria: Hola, bon dia a tots. Volíem incidir en tres punts que ja s'han parlat però
potser caldria tornar a insistir. Un, creiem que ha mancat una elaboració conjunta
perquè els esfüdis s'han fet i ens ha aÏÏibat tot fet i creiem que seria impoÏtant que totes
les forces poguéssim participar una mica amb el nostre punt de vista, que després
l'Ajuntament decideixi fer el que vulgui ho trobo lògic però que com a mínim
poguéssim saber una mica més en profünditat com s'ha fet aquesta gestió de
l'elaboració d'aquests impostos. Un altre punt que s'ha parlat i creiem que és correcte és
la congelació. Creiem que és una època que la congelació és important perquè les
famílies no estan allò... que els hi sobrin els diners i si s'ha d'estalviar per algun puesto
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creiem que és mnb la gestió, s'hauria d'intentar gestionar millor com de la forma
possible per compensar la no pujada d'impostos, seria més gestió per nosaltres. Després,
taÏnbé creiem que és important i s'ha parlat per totes les demés forces seria la
informació. El ciutadà que rep tota aquesta infoÏmació li falten moltes dades de què fem
aÏnb els seus impostos, que es paga, que no es paga, que sobra i que falta. Crec que aquí
hauríem de fer una pedagogia potser tots tant l'oposició com l'Ajuntament i informar
ben bé on van aquests diners, on falta, on sobra, si ens ajuden de fora, si no ens ajuden,
Generalitat, Diputació, que quedi clar, el ciutadà moltes vegades pensa que aquí es fa el
que ens dóna la gana i jo crec que tampoc és això.

Sr. Alcalde: Podem recollir aquestes idees que heu dit i fer un..., no ho sé, un tipus de
paper, de petit repartiment perquè la gent sàpiga on van els impostos i...

Sra. Agüera: Intentarem millorar la pàgina web que sigui més visible, que sigui més
directe per la gent.

Sr. Victoria: Més visible perquè és veritat que a vegades no saben la realitat de les
coses. Canvia molt d'estar al carrer, jo t'ho dic perquè fa dos dies estava al cmÏer, a
estar a dintre canvia força la cosa.

Sra. Agüera: Doncs, podem fer la pàgina web que sigui més...

Sr. Alcalde: La pàgina web hi ha un tant per cent de la població que no l'utilitza.

Sra. Agüera: L'estan treballant per acabar de millorar-la.

Sra. Pla: Una cosa tan senzilla com buscar les regidories no vaÏn saber-ho trobar, vaÏn
haver de recórrer a Ràdio Palafolls, vull dir, a buscar la notícia de..., potser, hi és però
vaÏn ser incapaces, la Judit ijo va estar...

Sr. Victoria: Tens raó, ha de ser més àgil, més dinàmica i més maca.

Sra. Pla: Si hi estan treballant perfecte.

Sr. Alcalde: Una pàgina, no? aquestes coses que repartim per altres coses que hi hagi
una relació, això és més fàcil, no?

Sra. Pla: No, bé...

Sra. Agüera: Poses un link directe i ja està.

Sr. Alcalde: Vosaltres sou molt moderns.

Sr. Alemany: La implaÏnantació de la Llei de transparència, el Sr. Rueda ho deia en
l'últim Ple, ens obligarà per ?lei a complir amb alguns d'aquests aspectes que estem
dient aquí, entre els quals hi ha les despeses de l'AjuntaÏnent d'una manera que puguin
ser entenibles pels ciutadans i entre altres coses a publicar l'inventari de béns, tmnbé a
publicar la relació de serveis, tota una sèrie de coses que ens obligaran. Un matis sobre
el que es comentava aquí, el Sr. BerÏnàn deia, té raó, hi haurà una revisió de valors a
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l'horitzó però aquest canvi del valor cadastral aels iÏnÏnobles de Palafolls, que certaÏnent
l'última ponència és de l'any 86, i que per tant estem molt per sobre del que hauríem
d'estar perquè cada deu anys en teoria s'haurien de regulaÏitzar aquests valors, es farà
en tot cas al 2017, no al20l6 sinó al 2017, i per entrar en vigència al 2018, és un marge
que en aquest sentit tenim. Ho dic perquè també és veÏitat que els valors que són del 86
han patit ja un augment d'un trenta i pico per cent des de ?lavors, el primer 1 0% del Pla
Rajoy i l' l 1% de l'any passat i el 13% d'aquest any. Com que són percentatges sobre
l'anterior no podem sumar deu, onze i tretze sinó que segurmnent debem estar al 40%.
Per tant, l'impacte de la ponència de valors que es pugui fer ja estarà mitigada i com que
la ponència de valors que es faci serà al 2017 per entrar en vigència al 2018 i queden
uns anys encara per arribar aquí i l'Ajuntament suposo que aÏnb això el Sr. Alcalde és el
que decideix acollir-se o no acollir-se a aquests augÏnents percentuals, no és que l'Estat
imposi, no, no, l'Ajuntmnent decideix jo ara m'acullo a aquest augment de... Ilavors, el
que decideix l'Estat és quin percentatge t'augÏnenta, en aquest cas ha estat un 13%,
l'any passat va ser un 1 1ş/o. D'aquf al 2017 probablement que puguem pujar una mica
més taÏnbé algun altre any i l'impacte de la teòrica ponència de valors del 2017 per
entrar al 2018 en vigència serà molt menor perquè ja haurem recuperat els valors...

Sra. Agüera: Es que sinó seria tot de cop.

Sr. Alemany: No. Normalment el que es feia es que quan entrava en vigència una nova
ponència et proÏÏogatejaven el valor nou en deu anys i cada any anaven augmentant un
deu per cent fins arribar al cap de deu anys al valor de... això és el que es feia abans. La
nova ponència aquesta que està... com que és d'àÏnbit estatal encara no està decidit com
anirà però en qualsevol cas mai és l'entrada en vigor de tot a la vegada perquè ni amb el
tipus impositiu de l'Ajuntmment es podria mitigar perquè l'augment és tant... no pots, no
tens marge amb això. Ho dic pe això perquè els marges són aquests i, en tot cas,
l'Ajuntmnent és el que, i en aquest sentit nosaltres no ens hi posem ni molt menys, és el
que decideix acollir-se perquè els valors de l'any 86 són de ?larg caducs.

Sr. Osorio: Hola, bon dia. Des del grup d'Jniciativa i EsqueíÏa Unida volíem fer un incís
simplement les ordenances han estat treballades com part de l'equip de govern, el que
volíem fer és una felicitació a la nova Regidora perquè ha fet una bona feina, gràcies,
tan a Intervenció com a Secretaria, perquè li queda..., ve d'un anterior gran Regidor
d'Hisenda i millor persona que feia una feina excepcional. Quan hem parlat mnb ella
d'ordenances simplement hem mirat sobretot els temes socials, és un tema que per
nosaltres és bàsic, és una cosa que a diari parlem aÏnb el Sr. Alcalde de totes les accions
que s'han d'empredre i s'han de tenir presents en totes les mesures econòmiques. Per la
resta tot ens sembla correcte.

I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. Alcalde donà per aixecada la sessió, essent
les 1.fü00 hores, dpl que jo, la Secretària, en dono fe.

L':ll
'alentí Agusti i B.

ALCALDE
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CachmÏo López
CRETÀRIA
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