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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA DEL PLE 
DE  DATA 19 DE DESEMBRE DE 2011 

NÚM. PLE2011/15 
 
 
Identificació sessió 
 
Caràcter: extraordinària amb urgència  
Data: 19 de desembre de 2011  
Horari: 09:00 a 9:45 h. 
Lloc: sala de plens   
  
Assisteixen: 
 
Alcaldessa- Presidenta 
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)  
 
Tinents d’Alcalde 
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU) 
Sra. Anna Pera Bermúdez  (CIU) 
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU) 
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU) 
 
Regidors/es 
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol) 
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol) 
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol) 
Sr. Manel Puig Borrell (ICV) 
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV) 
Sr. Albert Font Lacambra  (ERC) 
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP) 
 
Justifica la seva absència 
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol) 
 
Secretària 
M. Carme Solís Ferrer 
 
A la sala de plens  de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 9:00 hores del dia 19 de 
desembre de 2011, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat 
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 15 
del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària amb urgència, els senyors i 
senyores  més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen.  
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Ordre del dia 

 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES NÚM. 1, 2, 3, 4 I 5 
 
 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’alcaldessa explica les raons de la convocatòria urgent. La justificació de la urgència 
es deu al fet que s’han formulat al·legacions per part del grup municipal d’ICV l’últim 
dia hàbil previst per a fer-ho, essent necessari resoldre-les, i aprovar definitivament les 
Ordenances Fiscals, abans del dia 22 (data última per enviar l’edicte al BOPB). 
 
El Sr. Puig exposa que ha intentat cercar altres vies (que al final no han estat 
possibles ) perquè no fos necessària la convocatòria urgent d’aquest ple. Així mateix, 
ell, i el seu company de grup, renuncien al cobrament de l’assistència. 
 
El Sr. Vigatà opina que la convocatòria es precipitada i que les al·legacions són 
extemporànies. Creu que hagués estat més adient trucar telefònicament explicant la 
situació i la urgència. 
 
L’alcaldessa aclareix que les al·legacions foren presentades dins del termini legal per 
a fer-ho (l’últim dia) i que la llei la faculta per a convocar un ple urgent. Així mateix 
manifesta que els regidors de CIU també renuncien al cobrament de les assistències. 
 
Finalment, per unanimitat dels assistents s’acorda la ratificació de la urgència de la 
convocatòria. 
 
 
 
2. PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LES ORDENANCES NÚM. 1, 2, 3, 4   
    i 5 
 
Relativa a l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals. 
 
Antecedents 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació 
de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de 
gener de 2012, s’ha presentat al·legació per part del grup municipal d’ICV de Sant Pol 
de Mar. Examinada aquesta reclamació es resol estimar-la. 
 
Un cop incorporada la modificació derivada de l’al·legació presentada, en les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de 
gener de 2012, resulta el text definitiu que es conté en document annex. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta 
l’acord definitiu següent: 
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EL PLE ACORDA: 
 
PRIMER .-Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 
2012 i següents. 
 
SEGON.- Aprovar per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les Ordenances 
fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança 

Fiscal 
núm. 

Reguladora de: 

1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

4 IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 

5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
TERCER.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer 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 BOP de 29 de 
setembre de 2011. 
 
QUART.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, 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. 
 
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 2011, es farà 
pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals.  
 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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SOTMESA A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió extraordinària i urgent de data 
19 de desembre de 2011, la proposta ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, 
amb 
 

• 7 vots a favor: CIU (5), ICV (2)  
• 1 vots en contra: ERC (1) 
• 4 abstenció: Junts (3), PP (1) 

 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 
9:45 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat, 
signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe. 
 
 
 
ALCALDESSA       SECRETÀRIA 

 

 
Montserrat Garrido Romera           M. Carme Solís Ferrer 

  
 


