ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 8/2008 DE
L’AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA SET DE
NOVEMBRE DE DOS MIL VUIT.
La Palma de Cervelló, a set de novembre de dos mil vuit, essent les vint hores i cinc minuts,
a la sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, en Xavier
González i Alemany, i assistits per mi, la sotasignant Secretària Interventora, Núria Mompel i
Tusell, es reuneixen els regidors Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell,
Francesc Cortés i Roca, Joan Garnés i Giberga, Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i
Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego i Rico i Maria Carmen Sáenz-Torre i
Jurado.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:
1.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2009
Abans de procedir al debat i votació del primer punt de l’ordre del dia el Sr. Alcalde disculpa
l’assistència de la regidora del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, la
senyora Pilar Joaniquet i Anmella, per qüestions personals.
1.- Aprovació provisional i submissió a informació pública de la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2009
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2009.

MOTIVACIÓ
Vist que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals han d’aprovar simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició, les Ordenances fiscals que contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la
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utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que
originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària Interventora de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ:
És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen el text del qual s’adjunta en document annex:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 14

Impost sobre béns immobles
reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i
descarrega de mercaderies de qualsevol mena
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.
reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.

Segon.- Imposar la taxa per a la connexió d’escomesa a la xarxa general de clavegueram municipal i
aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa que a continuació es relaciona el text del qual
s’adjunta com annex:
Ordenança Fiscal núm. 20

reguladora de la taxa per a la connexió a la xarxa general de
clavegueram municipal

Tercer.- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot
allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la
Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2008:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 9

Impost sobre béns immobles
reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i
descarrega de mercaderies de qualsevol mena
reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.

Ordenança Fiscal núm. 14

reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació
d'escombraries i altres residus urbans.

Ordenança Fiscal núm. 20

reguladora de la taxa per a la connexió a la xarxa general de
clavegueram municipal

Quart: Pel que fa als acords definitius de les d’ordenances seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
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2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de
Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2008.
Setè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí
Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”

Els precedents acords han estat aprovats pel resultat de sis vots a favor i cinc vots en contra,
obtinguts mitjançant el vot de qualitat de l’alcalde en segona votació, atès que en la primera
s’ha produït un empat a cinc vots. En concret han votat a favor els regidors senyors Xavier
González i Alemany, Maria del Carme Ramban i Jordà, Joan Gràcia i Minguell, Joan Garnés
i Giberga i Francisco Cortés i Roca i en contra els regidors Josep Maria Llop i Rigol, Albert
Guilera i Planas, Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen SáenzTorre i Jurado.
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions:
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM:
Comenta que les ordenances que es sotmeten a votació per l’exercici 2009 són molt
semblants a les del 2008, només s’introdueixen alguns canvis. Explica que es congelen els
impostos i que no s’incrementen taxes, ni tan sols IPC degut a les actuals circumstàncies
econòmiques. Explica que els canvis que s’introdueixen són els següents:
-

-

-

-

-

Es redueix el tipus de gravamen de l’IBI que passa del 0,85% al 0,80%, tot i que diu
que això no suposarà una davallada de l’import atès que des del 2001, any en què es
va aprovar la revisió dels valors cadastrals, cada any va pujant el valor cadastral, així
que amb aquesta modificació s’intenta moderar l’augment necessari que hi haurà.
Explica que s’aprova una taxa nova la del subministrament d’aigua. Comenta que les
tarifes d’aigua les continuarà cobrant el concessionari però el ciutadà tindrà la
garantia que els preus no s’empararan en un conveni sinó en una ordenança, que
sempre és més transparent.
Es modifica la taxa dels guals per aclarir quin tractament han de tenir els passatges
particulars. Diu que se’ls assimila als habitatges plurifamiliars, deixant més clara la
seva situació.
Es rebaixa la taxa de llicència de primera ocupació. Comenta que fins ara es cobrava
el mateix per la primera ocupació d’un habitatge que d’una plaça de pàrquing, i ara
s’adapta en funció del tipus d’edifici.
S’introdueix una bonificació del 40% en la taxa d’escombriaires per a persones amb
un grau de minusvalia.
Es crea una taxa per a la connexió al clavegueram municipal, per tal que cada
connexió tingui la supervisió dels serveis tècnics municipals. Comenta que aquesta
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-

taxa no s’aplicarà al projecte de construcció del subcol·lector dels carrers Sant Isidre i
Santa Maria.
Es bonifica el 25% del tram municipal de la taxa de l’aigua per a famílies nombroses.

Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Comença
dient que el seu grup troba molt adequada la congelació de les taxes, degut al moment
econòmic en què ens trobem, i els sembla bé la reducció del tipus de gravamen de l’IBI i les
bonificacions per a famílies nombroses però no entenen com és que no s’ha previst la
mateixa bonificació per a altres col·lectius com minusvàlids o pensionistes en la taxa pel
subministrament d’aigua, igual que sí que s’ha previst, de forma expressa, per les famílies
nombroses.
Comenta que la resta de modificacions les troben bé, però els sorprèn que abans de licitar la
nova concessió de l’aigua s’hagin marcat les tarifes a priori, i és que els sembla que això pot
perjudicar a la població perquè es tanquen portes a una negociació més a l’alça que pugui
donar més inversions pel municipi.
Acaba dient que per aquests motius hi votaran en contra per tal de reservar-se el dret de
poder-hi presentar al·legacions.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
a la regidora Sra. Menal que avui no s’estan aprovant les tarifes de l’aigua, que això es va fer
durant el mes de juliol i va ser en aquell moment quan va quedar clar que el govern actual
assumia el cost polític de que CiU no hagués apujat el cost de l’aigua durant 7 anys.
Explica que precisament perquè es vol que les coses siguin el més transparents possibles
han volgut fixar, abans de la concessió, quines seran les regles del joc, per tal de poder
obtenir el màxim, amb les mateixes condicions de partida. Per aquest motiu, demana al grup
de Convergència i Unió, que reconsideri el sentit del seu vot.
Judith Menal i Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: Diu que les
tarifes es podrien aprovar igualment amb una ordenança però després d’haver fet les
negociacions que haguessin estat necessàries per tancar la millor concessió pel poble.
Josep Maria Llop i Rigol, Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Pensa
que si s’aproven les tarifes abans de tancar la concessió, el licitador oferirà el que sigui
comptant que després, atès que s’haurà de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, se
li compensarà el que sigui. Diu que fer això és renunciar a negociar pel poble i davant d’això
el grup municipal de CiU no es pot ni abstenir ni votar a favor.
Joan Gràcia i Minguell, Portaveu del grup municipal de La Palma Sempre-EPM: Respon
al regidor Sr. Llop dient que el govern no ha renunciat a negociar amb les empreses
concessionàries ni molt menys, sinó que simplement, volen posar un punt de partida comú
per a totes, sense que això vulgui dir que aquest govern no sap el què vol, o no defensi prou
els interessos de la Palma.
I essent les vint hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr.
Alcalde aixeca la sessió, de la qual jo com a Secretària, aixeco aquesta acta.
L’Alcalde,
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