ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2016
NÚM. PLE2016/10
Identificació sessió
Caràcter: extraordinària
Data: 3 de novembre de 2016
Horari: 19:00 a 19:40 h.
Lloc: sala de plens
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Marta Romà Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Robert Garcia Gil (CIU)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Albert Zanca Brossa (ERC)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV-EUIA-E)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala de plens de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 19:00 hores del dia 3 de
novembre de 2016, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número PLE
10 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinària, 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.
Ordre del dia
1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2017
2.

PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2016/09
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Falta el regidor Sr. Albert Zanca Brossa
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2017
Antecedents.
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.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 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.
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’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.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
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 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.
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Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, EL PLE
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà
de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 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

12

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

13

21

TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN
L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A
PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ ACTIVITAT., ELS CONTROLS
PERIODICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES

23

TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

26

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

28

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

32

TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTBLIMENTS MUNICIPALS
Tarifa 2 dels preus públics de les instal·lacions esportives
Tarifa 8 dels preus públics de l’escola de dansa.

TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
QUART.- 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.
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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.
INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea d’Hisenda pregunta als regidors si cal que exposi punt per punt
quines són les modificacions que es proposen des del govern, o prefereixen formular
els dubtes o preguntes directament. Manifesta, així mateix, que l’Ordenança Fiscal
núm. 3 mereix una explicació més detallada atès que s’han recollit les inquietuds que
el grup d’ERC va manifestar a través del seu representant a la Junta de Portaveus.
El Sr. Ferrer, per ICV, pregunta, en relació amb l’Ordenança Fiscal núm. 3, si la
supressió de la bonificació per a vehicles híbrids té quelcom a veure amb l’augment de
les exigències de les baixes emissions.
El regidor de l’àrea contesta que en referència a l’Ordenança núm. 3 inicialment hi
havia una primera proposta que contemplava com a bonificats els vehicles de 25 anys
o més. Aquesta proposta ha estat substituïda a resultes de les manifestacions
efectuades a la Junta de Portaveus pels vehicles de 50 anys o més, mantenint la
bonificació per als vehicles històrics. La primera proposta també recollia com objecte
de bonificació als vehicles amb emissions de 120 grs. per Km. de CO2. Aquesta ha
estat substituïda per una bonificació als vehicles amb emissions de 100 grs. per Km de
CO2. S’entén, per tant, que els híbrids ja es troben inclosos en la bonificació.
Conseqüentment, en resposta a la pregunta del Sr. Ferrer sí té a veure.
El Sr. Font, responent a la qüestió plantejada pel regidor d’Hisenda manifesta que el
seu grup no té dubtes concrets ja que els que tenien varen ser esvaïts a la Junta de
Portaveu.
El Sr. Ferrer manifesta que no li cal més aclariments. Entén que són les Ordenances
fiscals del govern.
VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 3 de novembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), Junts (3)
1 vot en contra: ERC (1)
1 abstencions: ICV (1)

Justificació vot d’ERC. Si bé és cert que a la JP es varen acceptar un parell d’esmenes
proposades pel seu grup, hi troben a faltar altres reformes que també es varen
comentar a la Junta de Portaveus i que avui no es voten.
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A les 19:15 h. s’incorpora el regidor Sr. Albert Zanca Brossa
2. APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2016
Assumpte
Exp. 9/2016 de Modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar
mitjançant crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria de 31 de
desembre de 2015 i suplement de crèdit finançat mitjançant baixa de crèdit
Relació de fets
La liquidació pressupostària de l’exercici 2015 va presentar romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2015 per import de
983.431,20€.
L’informe d’intervenció de la liquidació pressupostària exposava que el destí d’una part
d’aquest romanent de tresoreria, en concret 498.606,95€, restava subjecte al destí de
l’article 32 de la LO 2/2012. D’aquesta part del romanent, en el ple de data 27 de juny
de 2016 es va aprovar aplicar 340.283,54€ a reduir endeutament net mitjançant la no
concertació de part del nou endeutament previst en el pressupost del 2016, i la resta,
158.323,41€, a dotar fons de solvència que assegurés el pagament als proveïdors en
el termini legal.
De la resta de romanent de tresoreria per a despeses generals, 484.824,25€€, en la
modificació pressupostària aprovada pel ple en data 27 de juny del present es va
aplicar a projectes d’inversió un import de 389.216,00€. Resta pendent d’aplicar
95.608,25€.
La situació actual de la tresoreria municipal i les seves previsions permeten mantenir el
compliment dels terminis de pagament a proveïdors actuals sense la necessitat de
tenir dotat un fons de solvència. El termini de pagament del 2n trimestre d’aquest any
ha estat de 35,10 dies. Per això, es considera la possibilitat d’aplicar el fons de
solvència inicialment dotat de 158.323,41€ a la reducció d’endeutament. Així mateix,
es proposa aquest mateix destí per al romanent de tresoreria de despeses generals
lliure que encara no ha estat aplicat a cap projecte de despesa d’import 95.608,25€.
L’import total proposat per reducció d’endeutament a llarg termini és de 253.931,66€.
La modificació inclou traspàs de crèdit entre partides per 36.300,00€.
La secretària interventora, ha informat favorablement aquesta proposta de modificació
pressupostària.
Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2. Article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDLeg.
2/2004, de 5 de març).
3. Articles 36, 37 i 38 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril.
4. Articles 9 i 10 de les bases d’execució vigents.
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D’acord amb allò exposat i a la vista de la documentació que consta a l’expedient, EL
PLE ACORDA:
PRIMER. Destinar la part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de
31 de desembre de 2015 afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica 2/2012
d’Estabilitat Pressupostària, i pel qual s’havia dotat un fons de solvència d’import
158.323,41€ a reduir endeutament a llarg termini.
SEGON. Destinar la part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de
31 de desembre de 2015 no afectat al destí que fixa l’article 32 de la Llei Orgànica
2/2012,que encara no s’ha aplicat a projectes d’inversió, a reduir endeutament a llarg
termini.
TERCER.- Aprovar l’expedient de modificació del pressupost de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar consistent en: crèdit extraordinari per import de 253.931,66€ per amortitzar
anticipadament endeutament a llarg termini, finançat mitjançant romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals de 31 de desembre de 2015; crèdit extraordinari
per 8.500,00€ per a noves necessitats finançat amb baixes per anul·lació de crèdits; i
suplement de crèdit per 27.800,00€ finançat amb baixes per anul·lació de crèdits; amb
el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI:
Partida pressupostària
02
02
03
04

01100
13200
32400
34200

9130001
6230000
4800019
6230000

Desripció

Pressupost
actual
0,00
Amorttizació préstecs s. no públic (aplicació RT 31/12/2015)
0,00
Gestió electrònica accés despendències policials
Subvenció AMPA Institut La Vallalta
0,00
MATERIAL ESPORTIU PAVELLÓ
0,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT:
04 34100
2260902 Altres activitats esportives
02 15320
2100000 Manteniment i reparacions

15.000,00
133.000,00

TOTAL AUGMENTS

Modificació
253.931,66
5.100,00
1.200,00
2.200,00

Pressupost
definitiu
253.931,66
5.100,00
1.200,00
2.200,00

7.800,00
20.000,00

22.800,00
153.000,00

290.231,66

Finançament:
AUGMENT D'INGRESSOS
Concepte pressupostari
1

Desripció

87000 Romanent tresoreria per despeses generals

REBAIXA CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
Partida pressupostària
03
02
03
04

32300
13300
33400
15200

1600001
6090001
4800000
4800000

Desripció

SEG. SOCIAL LABORALS LLAR D’INFANTS
SEMAFOR CARRETERA VELLA
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CULTURA 2015
SUBVENCIONS REPARACIÓ PARETS MITGERES

TOTAL RECURSOS

Pressupost
actual
543.862,64

Modificació

Pressupost
definitiu
253.931,66 797.794,30

Pressupost
actual
82.084,11
12.003,50
17.000,00
20.000,00

Modificació
-10.000,00
-5.100,00
-1.200,00
-20.000,00

Pressupost
definitiu
72.084,11
6.903,50
15.800,00
0,00

290.231,66

QUART.- Exposar l’expedient al públic, inserint el corresponent anunci al BOP, perquè
es puguin presentar les reclamacions oportunes durant 15 dies. Al·legacions que
s’hauran de resoldre pel Ple en el termini d’un mes. Si no es presenten al·legacions,
l’aprovació inicial esdevindrà, sense cap més tràmit, aprovació definitiva.
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INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea d’Hisenda exposa les línees de la modificació proposada.
Fonamentalment el què es fa és eixugar deute per import de 253.000 € Aquesta
qüestió es va tractar amb la resta de grups de l’oposició i conjuntament es va optar per
aquesta opció. Es creen també aplicacions destinades a la compra d’una màquina de
fitxar per la Policia Local i per una subvenció a l’AMPA de 1200 € i a material esportiu
de pavelló.
S’augmenta crèdit pel tema de manteniment que es treu de la subvenció de les parets
mitgeres (20.000 €) i es destinaran a l’arranjament del pont de fusta i del búnquer i el
seu entorn.
En resum, principalment amb la modificació de crèdit s’eixuguen dos crèdits a interès
molt alt en els que no hi ha clàusula de penalització.
El Sr. Font comenta que el seu grup votarà afirmativament ja que és un tema respecte
del qual se’ls ha estat demanant consulta des del principi i hi ha hagut consens i
pensen que és adequat fer-ho. També perquè se’ls ha informat que el projecte
d’arranjament de la Punta no costarà diners perquè es farà des de Serveis Tècnics.
En referència amb les subvencions de les parets mitgeres, el Sr. Ferrer pregunta al
govern què és el que ha passat. Si és que no s’han presentat sol.licituds, o si, per al
contrari, s’han presentat però s’han acceptat.
La Sra. Martí respon que no hi hagut cap sol.licitud. Des de l’Ajuntament es varen
enviar unes 30 cartes personalitzades i es va convocar a la gent a una reunió amb un
power point a la qual només es varen presentar dues persones i aquestes, si bé
estaven interessades, no podien fer-ho.
El Sr. Ferrer manifesta que efectivament és una llàstima. Els anima a anar més enllà
de la millora estètica subvencionant elements de façana, de forja, balcons...
La Sra. Martí exposa que la seva idea és tornar-ho a provar una tercera vegada pujant
l’import de la subvenció.
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
data 3 de novembre de 2016, ÉS APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

10 vots a favor: CIU (5), Junts (3), ERC (2)
0 vot en contra: cap
1 abstencions: ICV (1)

I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
19:40 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
Montserrat Garrido Romera

SECRETÀRIA
M. Carme Solís Ferrer
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