ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 9 DE L’AJUNTAMENT DE
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2016
A la Palma de Cervelló, el dia 4 de novembre de 2016, a les 20 hores, a la sala de plens de
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. alcalde, Xavier González Alemany, i assistits
per mi, el sotasignat secretari delegat, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors
Francesc Cortés Roca, Esteve Fisas Ollé, Susanna Fort Mateos, M. Rosa Escobar Olivas,
Josep Maria Llop Rigol, Anna Pascual Roca, Xavier Avellaneda Puerto, Judit Guillem
Gimeno, Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar.
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament
passa a deliberar el següent punt de l’ordre del dia:
Únic: aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2017.
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 2017
Intervencions:
L’alcalde defensa la proposta de les ordenances fiscals. S’ha intentat consensuar amb
tothom i s’han fet diferents reunions abans. Diu que es treu de la proposta de modificació de
l’ICIO i la Taxa per llicència d’obres. Les modificacions que es proposarà aprovar són les
següents: adaptació de redacció als models de les ordenances de la DIBA; es modifiquen
les bonificacions fiscals de l’impost de circulació, tant els antics com els menys
contaminants; i també es rebaixa el tipus de u punt percentual de l’impost de plusvàlues.
Pedro Ardoy diu que està a favor de la reducció del tipus de la plusvàlua. Però li sembla
incongruent el tema de bonificar els vehicles que contaminen més. Caldrà estudiar aquest
punt. També creu correcta la qüestió de l’equiparació de les parelles estables.
Enric Bellver diu que són favorables a les ordenances. Voten a favor perquè es vol treballar
en alguna de les propostes d’ERC amb relació a altres ordenances. Esperen que no sigui
una maniobra política per aprovar les ordenances. ERC confia en vostès una altra vegada.
Josep Maria Llop manifesta que ells estan contents en la línia de les bonificacions i tenen
ganes de votar-hi favorablement, però que hi ha una sèrie d’inconvenients que els han
sobtat molt. Els inconvenients són: és un ple extraordinari, quan no ho hauria de ser, això
indica precipitació; s’han fet unes reunions unilaterals i no una comissió de participació com
caldria fer; també vol dir que no es pot introduir l’esmena tal com s’ha fet a última hora,
creient que no es el procediment correcte. Ells estan a favor de la introducció de l’esmena
però no en la forma en què es fa. Es desconeix totalment l’impacte en els pressupostos de
les modificacions, però l’impacte en el ciutadà és irrisori.
Anna Pascual diu que en l’impost de vehicles hi ha un canvi en les bonificacions pel tema
d’emissions. Va demanar un informe de com s’havia pres la decisió i com quedaria en el
pressupost. No sap com s’han pres les decisions. Se’ls va comentar que era un tema
filosòfic i de promoció del medi ambient. Això no li quadra amb la bonificació dels cotxes de
més de 25 anys. Per a ells és una contradicció. S’està bonificant els que poden endollar els
vehicles a casa, no a la majoria dels ciutadans.
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Xavier González diu que ells han intentat arribar a més consensos; els plens de les
ordenances majoritàriament s’aproven en plens extraordinaris; en la comissió de dimecres
es va explicar la voluntat de les modificacions que abans havien intentat consensuar; el
secretari diu que es poden modificar en el moment les propostes per arribar a acords;
l’informe de la taxa de l’ICIO estava a l’expedient, però com que no s’acaba modificant no
cal informe ara. La plusvàlua no és un padró fix i es fa difícil saber quin en serà l’impacte.
Votació: 7 vots a favor per part del LPS, PSC i ERC i 4 vots en contra de Convergència.
Com que no hi ha més assumptes per tractar, a les 20.49 h, l’alcalde aixeca la sessió de la
qual, com a secretari delegat, estenc aquesta acta.
L’alcalde,

El secretari interventor,
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