ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 31 D’OCTUBRE DE 2011
NÚM. PLE2011/13
Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 31 d’octubre de 2011
Horari: 20:00 h. a 23:00 h
Lloc: sala polivalent
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. José Parada Rafael (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)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 31
d’octubre 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 13
del Ple de la Corporació amb caràcter ordinàri, 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. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA 26 DE SETEMBRE DE 2011).
2. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN
ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
3. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA
AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA

D’INTERVENCIÓ

MUNICIPAL

4. PROPOSTA DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES PER A
REDUIR LES EMISSIONS DE CO2.
5. PROPOSTA MODIFICACIÓ PLANTILLA MUNICIPAL 2011
6.- DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012, NÚM. 1, 2, 3, 4, 5 (impostos).
7. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012 NÚM. 10, 11 i 13.
8. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012 NÚM. 14 i 16.
9. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012 NÚM. 25.
10. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012 NÚM. 26 i 27.
11. DICTAMEN D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
2012 NÚM. 28, 29 i PREUS PÚBLICS.
12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A LES EXTINCIONS PER CAUSES
OBJECTIVES DE LES RELACINS LABORALS EXISTENTS ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT POL
DE MAR I LA SRA. XXXXXX XXXXXXXXX I LA SRA. XXXXXXXX XXXXXXX (Decret 388/11 i Decret
389/11).
13. ASSUMPTES URGENTS
14. PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (ORDINÀRIA 26 DE
SETEMBRE DE 2011).
Respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre, el Sr. Font, a la seva
intervenció del punt 4, demana que es suprimeixi la referència de que el cap de Sant
Pere era una barca de salvament.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre amb la
rectificació anterior.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia .
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ
MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia .

4 PROPOSTA DE L’ALCALDIA
D’ALCALDES/ESSES

RELATIVA

A

L’ADHESIÓ

AL

PACTE

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d’alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la terra.
El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
Consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal reforçar els seus esforços.
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global
mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport
urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020,
incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament de fonts renovables.
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar fa seus els objectius de la Unió Europea
per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori
en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans en favor de les fonts
d’energies renovables.
SEGON.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet a elaborar una Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat
mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
TERCER.- L’Ajuntament de Sant Pol de Mar es compromet també a elaborar un
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia
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de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i a
participar (en els temes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per
l’Energia Sostenible a Europa.
QUART.- Comunicar els present acords al Comissari de Transports i Energia de la
Unió Europea (en els termes del model establert) i al President Delegat de l’Àrea de
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i
coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de
2011, ES APROVAT PER UNANIMITAT, amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ICV (2), ERC (1) PP (1)
0 vots en contra
0 abstenció

5. DICTAMEN MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
Vista la memòria d’aquesta Alcaldia, que recull l’estudi econòmic del servei i de
viabilitat de l’escola de música i dansa que acredita l’existència d’un dèficit de l’ordre
de 121.799,55 €
Atès que s’ha produït una dràstica reducció dels alumnes dels ensenyaments de
música per diferents causes, com són: l’oferta dels ensenyaments de música i dansa
exclusivament al municipi de Sant Pol de Mar, augment de la taxa, crisi econòmica que
ha implicat, a la vegada, una disminució de les especialitats demandades.
Atès que la plantilla de personal laboral pel que fa a l’Escola de Música està formada
per 9 professors de música i dos professors de dansa, assimilats al grup A, subgrup
A2, dels quals 6 places es troben actualment vacants i 5 cobertes interinament.
Atès que existeixen raons organitzatives i, sobretot de caire econòmic, que fan
convenient l’amortització de 8 places de professor de música donada la manca de
demanda en l’ensenyament de determinats instruments que fins el moment es venien
ofertant des de l’Escola.
Vistos els arts. 27 i 28 del Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals i l’art. 283.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Vistos els articles 126.3 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’art. 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
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EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, apartat de personal
laboral, aprovada en data (la última plantilla aprovada i publicada és de l’acord de Ple
de 7/3/2011, DOGC 21/4/2011) 29 de març de 2010 en els sentit de amortitzar 8
places de professor/a de música (assimilades al grup A, subgrup A2) a que es refereix
l’art. 76 de l’EBEP, amb efectes a partir de l’endemà de la darrera publicació en el
BOP i/o en el DOGC de la seva aprovació definitiva.
SEGON.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en
el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer reclamacions i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
TERCER.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública.
INTERVENCIONS
Sra. Martí.- Manifesta que l’Escola de Música està ferida de mort, i ho està perquè en
el moment que s’havien de prendre decisions, no es va actuar per a salvar-la. En
l’actualitat i amb els números a la mà, no hi ha més solució que la que es proposa des
del govern.
Sra. Alcaldessa.-Indica que s’està estudiant un projecte per constituir l’Escola de les
Arts que inclogui més disciplines artístiques.
Sr. Puig.-Es mostra d’acord amb la intervenció de la regidora de Junts i també amb la
creació de l’Escola de les Arts que està estudiant el govern municipal.
Sr. Font.-Creu que l’informe econòmic acredita que la única sortida és la que proposa
el govern. Ara bé vol deixar clar que, sense planificació, es va voler oferir un
ensenyament reglat; caríssim, a preu d’activitat extraescolar o, fins i tot, més barat.
Aquesta gestió va tenir com a conseqüència l’increment de demanda i l’augment de
contractacions de personal laboral del grup A. Tots hem de prendre nota de que
abans de crear un servei municipal, finançat amb fons públics, cal estudiar-ne el cost
econòmic, i a qui va dirigit.
Se. Martín.-Molt d’acord amb el que ha dit el Sr. Font. Creu que cal preguntar-se si en
època de crisi cal una escola de música. D’altra banda sosté que s’ha d’acabar amb la
política de subvencions. S’han de prestar serveis que es puguin pagar.
VOTACIÓ
SOTMES A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de
2011, ES APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (4), ERC (1) PP (1)
0 vots en contra
2 abstenció: ICV (2)
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6. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
NÚM.1, 2, 3, 4 I 5
ESMENA QUE PROPOSA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV DE SANT POL DE MAR:
OF 1: IBI
Proposem que la taxa reculli els següents punts:
1. Un canvi en l’augment del tipus impositiu: el 0,85% (augment d’un 5%) enlloc
del 0,88 proposat (augment d’un 8,6%).
OF 3: IVTM
Proposem una bonificació de la taxa pels vehicles menys contaminants
INTERVENCIONS
Sr. Xumetra, regidor de l’àrea, expressa les raons per les quals el govern estima s’han
de modificar les ordenances fiscals, que són: 1) el temps que fa que no es modifiquen
a l’alça els impostos, 2) que, en comparació amb els municipis veïns, els tipus
impositius estan baixos i, 3) que en l’actualitat l’Ajuntament té una manca de liquidesa
important. A continuació exposa de forma breu en què consisteix la proposta del
govern de modificació de les ordenances fiscals referides als impostos.
Sr. Puig.-Com a grup d’esquerres són contraris a la congelació de taxes i d’impostos.
Creuen que les taxes han de cobrir la totalitat del servei a què estan lligades. Des de
l’equip de govern es va fer una explicació de les seves propostes, les van recollir i
estudiar i, fruit d’un seguit de trobades, s’han fet unes propostes i, d’acceptar-les,
votaran favorablement la proposta del govern.
Així, estimen que la pujada de l’IBI és necessària però no amb el tant per cent que es
proposa.
Pel que fa a l’OF 3, demanen bonificació dels vehicles menys contaminants.
L’Alcaldessa.- Pujar impostos no agrada a ningú; això no obstant hi ha tot un seguit
de serveis que s’han de dur a terme. El tant per cent de puja s’havia recomanat des
d’intervenció.
Sr. Vigatà.-No té res a dir respecte de l’esmena, perquè ja donen per fet que
s’aprovarà.
Sr. Font.-L’esmena es coherent amb la proposta votada a favor del punt 4. Pel que
respecta a la resta de punts anuncia el seu vot contrari ja que no consta a l’expedient
un informe econòmic en el qual es detalli quines són les necessitats del municipi i
quins són els ingressos necessaris per a cobrir-los.
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ICV fa una contraproposta de tipus impositiu sense que es sustenti en cap informe
econòmic.
Sr. Martín. Està d’acord amb la bonificació dels vehicles. El PP està radicalment en
contra de la pujada d’impostos.
VOTACIÓ DE L’ESMENA
SOTMESA A VOTACIÓ l’esmena, per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
d’octubre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

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

DEBAT DE LA PROPOSTA ESMENADA
Sr. Parada.-Junts no està en contra radicalment de la pujada dels tributs perquè
entenen la situació econòmica de l’Ajuntament; això no obstant, consideren que la
puja no ha de ser superior a l’increment d’IPC experimentat (3,2%). Aplicada la puja
sobre els tributs municipals que el regidor paga actualment, la proposta del govern
significa un augment del 8,1% sobre el que està pagant. Afegeix que, a més, creu que
la revisió cadastral s’hauria de dur a terme per tal d’adaptar el preu del sòl a la realitat
actual.
Sra. Alcaldessa.-No és de rebut valorar l’augment sobre el que paga un contribuent
en concret. L’equip de govern ho ha fet amb referència amb una família mitjana, que
és la majoria de les famílies de Sant Pol de Mar. Pensa que la política fiscal de
l’Ajuntament s’ha d’encaminar a incrementar al màxim el tipus impositiu de l’IBI i
aplicar el principi de tarifació social.
Sr. Xumetra.- L’increment hauria d’estar sobre un 12% considerant que no s’ha
incrementant l’IBI en molts anys. L’increment sobre els vehicles, i les escombraries
està entre 2 i 4 euros
Sr. Puig.-S’ha d’introduir el concepte de tarifació social en els diferents impostos i
taxes. Creu que s’hauria de començar amb la taxa de llar d’infants.
Sr. Font.-Considera que probablement s’ha de pujar la pressió fiscal si l’Ajuntament no
disposa d’ingressos suficients per fer front als serveis que presta el municipi. La
qüestió és el com i el quant. Falta a l’expedient un informe que justifiqui quines són les
necessitats de prestació de serveis i quin ha de ser l’increment de la fiscalitat del
municipi per a cobrir-los.
Sr. Martín.-Aquest informe econòmic no és possible fer-lo ja que no se sap quines
seran les aportacions de la Generalitat a l’Ajuntament donat que l’Administració
autonòmica no ha presentat encara els pressupostos.
Entén que són demagògiques frases com “qui més tingui que més pagui” que ha
pronunciat ICV i ha secundat l’Alcaldessa. Està en desacord amb la política de puja
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d’impostos. Creu que caldria plantejar-se si hi ha que prestar determinats serveis. Així,
les festes costen molts diners. S’ha esperat al pitjor moment per pujar els impostos.
Sra. Alcaldessa.-Entén que no hi haurien tantes retallades si des del govern central
es pagués el que s’ha de pagar.
Sr. Vigatà.- Voldria fer esment a varies qüestions a les quals el seu company de partit
no s’ha referit. Estem vivint un context generalitzat de crisi que afecta a tots i que ha
significat una baixada de la renda familiar, que, indubtablement, desincentiva el
consum. L’increment de pressió fiscal ajuda també a desincentivar-lo.
Es partidari de la racionalització de la despesa de l’Ajuntament, cosa que no ha
esdevingut des que ell en forma part.
No és admissible al.legar ignorància donat que el partit en el govern és el mateix; i fins
i tot, alguns del seus membres repeteix.
Afegeix que l’OF 4 de la plusvàlua d’alguna manera penalitza la venda de l’habitatge
posant-la encara més difícil . També es penalitza l’activitat de construcció en gran crisi.
Considera que no s’escau incrementar impostos i de, fer-ho, l’increment no pot
superar la puja d’IPC. Estima que l’accent en la política econòmica municipal ha de
recaure en la racionalització de la despesa
Sra. Alcaldessa.-Si s’hagués pujat l’IPC l’Ajuntament no es trobaria en la situació
actual .D’altra banda, l’activitat de construcció és pràcticament inexistent. En les
reformes interiors és superior el cost de la tramitació que l’import de l’impost i la taxa
que es cobra.
PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL 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
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.
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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.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER .-Aprovar provisionalment 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 provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Reguladora de:
Fiscal
núm.
1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
4
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,
així com 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 BOP de 29 de setembre de 2011.
Ordenança
fiscal núm.:
1
2
3
4
5
7
35

Reguladora de:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, A FAVOR
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D'INTERÈS GENERAL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
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100

ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

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 muncipals i el text de les Ordenances fiscals detallades
seguidament:
Ordenança
fiscal núm.:
1
2
3
4
5
7
35
100

Reguladora de:
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, A FAVOR
D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS
D'INTERÈS GENERAL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS

CINQUÈ.- 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.
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VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta esmenada, per a l’aprovació de la sessió
ordinària de data 31 d’octubre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA
amb
•
•
•

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

7. PROPOSTA D’ACORD PROVISIONAL DE LES ORDENANCES NÚM. 10, 11 I 13
ESMENA DE L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 11- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
S’augmenten les tarifes per adequar-les a un percentatge del valor del sòl (10%
d’aquest valor en temporada alta i 5% en temporada baixa.)
L’apartat e) es puja un 15%
a)Ocupació mitjançant taules i cadires per cada metre quadrat de superfície
ocupada

8,18
30,20€

16,37
60,40€

b) Ocupació per taules i cadires instal·lades sota veles o marquesines, fixades a
la via pública. Per cada m² o fracció, de la superfície ocupada per la vela o la
marquesina

8,18
30,20€

16,37
60,40€

8,18
30,20€
8,18
30,20€
28,00
30,20€

16,37
60,40€
16,37
60,40€

c) Per la instal·lació de separadors, per cada metre lineal.
d) Per la instal·lació de barbacoes i altres elements auxiliars, per metre
e) Ocupació per taules i cadires instal·lades damunt una tarima fixada a la via
pública. Per cada m2 o fracció i any, de la superfície ocupada per la tarima.

60,40€

VOTACIÓ DE L’ESMENA
SOTMESA A VOTACIÓ l’esmena proposada, per a l’aprovació de la sessió ordinària
de data 31 d’octubre de 2011, ES APROVADA PER UNANIMITAT amb
•
•
•

13 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2) ERC (1) PP (1)
0 vots en contra:
0 abstenció

11

INTERVENCIONS
Sr. Xumetra.-Explica la proposta del govern i que aquesta ha estat adaptada al preu
del sòl.
Sr. Vigatà.-Si s’han d’incrementar impostos s’ha de fer de forma raonable, aplicant
l’augment d’IPC i si s’ha de superar aquest llindar s’ha de justificar amb un informe
econòmic. Veuen que hi ha preus que cal actualitzar, però hi d’altres puges a les quals
no els hi troben el sentit, per exemple, les plaques de guals i la tarifa aplicable
garatges. Tot i que han fet la feina, anuncien el seu vot desfavorable a les
modificacions de les Ordenances fiscals donat que no han estat consultats pel partit en
el govern.
Sr. Puig.- Les modificacions de les O.F. que es tracten en aquest punt són
actualitzacions, pel que anuncien el vot favorable del grup polític al que representen
Sr. Font.-Reitera l’anterior argumentació que és extrapolable a la pràctica totalitat de
la modificació de les ordenances que es proposa
Sr. Martin.- Dona per reproduït l’argumentació i la justificació del que serà el seu sentit
de vot.
PROPOSTA D’ACORD PROVISIONAL DE LES ORDENANCES NÚM. 10, 11 I 13
Relativa a l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals.
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
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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.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Fiscal
núm.
10
11
13

Reguladora de:
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
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
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

SEGON.- 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

13

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA:
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta esmenada per a l’aprovació de la sessió ordinària
de data 31 d’octubre de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

8. PROPOSTA D’ACORD PROVISIONAL DE LES ORDENANCES NÚM. 14, I 16
Relativa a l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals.
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.
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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.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Fiscal
núm.

Reguladora de:

14

TAXA PER L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA EN LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS

16

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

SEGON.- 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.
INTERVENCIONS
Sr. Xumetra.-Expressa de forma breu el contingut de la proposta del govern
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Sr. Vigatà.- Hi ha coses que no entenen i ho participen perquè es considerin.
Respecte de l’OF 14, consideren que seria millor l’aplicació d’una única tarifa a tot el
municipi i l’aprovació d’una única quantitat per anul.lar la sanció ja que la infracció és
la mateixa. Respecte als preus de zones blaves no té sentit que la zona blava del
centre tingui els preus més barats. Per afavorir la rotació en els aparcament i afavorir
el comerç és millor que al centre s’incrementin els preus. Respecte de l’OF 16, no se
sap a què respon la puja. Recorda que hi ha ajuntaments que no cobren taxes per
lliurar certificacions.
Sr. Xumetra.-El criteri d’abaratir l’import al centre es deu a que és un aparcament
utilitzat pels veïns del municipi. L’import diferent de les anul.lacions és conseqüència
del percentatge aplicable a la sanció.
Sr. Vigatà.-Considera que és incert que respongui a un tant per cent, sinó que respon
a una quantitat rodona diferent en cada cas.
Sr. Puig.-Es mostra favorable a la puja ja que té entès que aquesta respon a una
demanda de la Unió de botiguers.
VOTACIO
SOTMES A VOTACIÓ EL DICTAMEN per a l’aprovació de la sessió ordinària de data
31 d’octubre de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

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

9. PROPOSTA D’ACORD PROVISIONAL DE L’ ORDENANÇA NÚM. 25
L’alcaldessa acorda la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia .

10. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
NÚM. 26 I 27
Relativa a l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals.
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
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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.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Fiscal
núm.
26

Reguladora de:
TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPORTIUS I UTILITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
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SEGON.- Imposar la taxa per prestació de serveis i aprofitament especial dels edificis
municipals amb motiu de la celebració de casaments i aprovar l’ordenança fiscal
reguladora de la mateixa que s’adjunta i que inclou la següent tarifa:
Sala de plens i altres estances (de dilluns a divendres no festius)
Sala de plens i altres estances (dissabtes, diumenges o festius

Tipus 1
0,00
0,00

Tipus 2
120,00€
240,00€

La tarifa tipus 1 s’aplicarà a aquelles parelles en les quals un dels seus membres
resideixi a Sant Pol de Mar des de fa més de tres mesos. Aquesta residència
s’acredita amb la inscripció continuada durant aquest període al padró d’habitants
d’aquest municipi.
La tarifa tipus 2 s’aplica als que no acreditin l’assenyalat per a l’aplicació de la tarifa
tipus 1.
TERCER.- 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.
INTERVENCIONS
Sr. Xavier Catarineu.-Es van reunir amb l’A.Club de Futbol per regular i actualitzar els
preus. Té la memòria del Club però falta encara l’informe de l’empresa POLIGRAS.
Sr. Vigatà.- No és l’informe econòmic que demanen sinó l’impacte que la puja té sobre
les finances de l’Ajuntament. Demana cura amb el consum elèctric del camp de futbol.
Respecte a la utilització de la sala, entén que la taxa és raonable. Suggereix que
tampoc s’hauria de cobrar als fills de Sant Pol. Anuncien vot negatiu per no haver
intervingut en les negociacions.
Sra. Alcaldessa es compromet a incorporar el suggeriment del Sr. Vigatà.
Sr. Puig. Els consta que el regidor ha parlat amb l’Atlètic Club de Sant Pol. Pel que
respecta a la taxa per utilització de la sala per casaments, demanen que sigui
revisada.
Sr. Font.-Donat que més que un increment de la taxa es tracta d’una regulació
orgànica, anuncia el seu vot a favor.
SOTMES A VOTACIÓ EL DICTAMEN per a l’aprovació de la sessió ordinària de data
31 d’octubre de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA SIMPLE amb
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•
•
•

8 vots a favor: CIU (5), ICV (2) ERC (1)
5 vots en contra: Junts (4) PP (1)
0 abstenció

11. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
NÚM. 28, 29 I GENERAL DE PREUS PÚBLICS
ESMENA QUE PROPOSA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV
El grup Municipal d’ICV de Sant Pol de Mar presenten la següent esmena:
OF 29: RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Proposen que la taxa recullo els següents punts:
1. Ampliar o racionalitzar l’interval de recollida porta a porta de la fracció de rebuig
2. introduir en la recollida porta a porta les fraccions de cartró i envasos
3. bonificar els particulars o comunitats que justifiquin degudament que
s’autogestionen les resten vegetals dels seus jardins i que no aporten res de
restes a la cadena de recollida municipal
4. Introduir el servei de deixalleria mòbil
INTERVENCIONS
La regidora de l’àrea de Medi Ambient exposa de forma breu en què consisteix la
reforma proposada pel govern
E Sr. Puig explica l’esmena presentada.
La Sra. Pera comenta al respecte de l’esmena que:
•
•
•

els dos primers punts de l’esmena s’estan negociant amb l’empresa
concessionària, però el punt 2) suposaria una despesa extra
pels que respecta al 3r punt de l’esmena, que les restes de poda es poden
portar a la deixalleria, amb la qual cosa s’acumularien punts per reduir la taxa.
el punt tercer és complicat. L’Ajuntament no es va adherir al pla de
compostatge i l’any vinent segurament el suprimiran. Per als particulars
aquesta bonificació no existeix.

El Sr. Puig replica que:
•
•

Si la voluntat és que la recollida s’ampliï a cartró i envasos, entenen que és el
camí.
està d’acord però manifesta que això només afectaria a les persones físiques,
no als professionals, la qual cosa és un greuge comparatiu. A més entén que
també haurien de ser registrables els abocaments a deixalleria mòbil.
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•

Si es considera que no es viable legalment votaran a favor, però si ho és, cal
considerar-la

Sra. Martí.-Pregunta si es suprimeix l’abocament dels plàstics dels hivernacles dels
pagesos a cost 0.
La Sra. Pera manifesta que entén s’ha de pagar aquest servei i que el cost serà 0 si el
duen a Vilassar de Mar. Tot i així es comprometen a parlar amb Sant Cebrià i a
estudiar la proposta de la regidora de Junts.
VOTACIÓ DE L’ESMENA
SOTMESA A VOTACIÓ L’ESMENA per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 31
d’octubre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

11 vots a favor: CIU (5), Junts (4) ICV (2)
2 vots en contra: ERC (1), PP (1)
0 abstenció

PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES NÚM.
28, 29 I GENERAL DE PREUS PÚBLICS
Relativa a l’acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals.
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,
20

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.
Vista la Memòria del Regidor Delegat i l’informe de la Secretaria-Intervenció, es
proposa al Ple l’adopció dels següents
EL PLE ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança
Reguladora de:
Fiscal
núm.
28
29

TAXA PEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
MUNICIPALS
ORDENANÇA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS MUNICIPALS: TARIFA 7PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA DE LA
VALLALTA.

SEGON.- 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.
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A efectes d’aclariment es relacionen tot seguit aquelles ordenances fiscals el text de
les qual no varia respecte l’aprovat per a l’exercici de 2010:

Ordenança
fiscal
7

9

Reguladora de:
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR
D’EMPRESES
EXPLOTADORES
DE
SERVEIS
DE
SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES,
PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES

12

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

18

TAXA PER LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

20

21

24

TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATERIA D’URBANISME
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 I PELS
CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS.
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI I ALTRES
SERVEIS ASSISTENCIALS

30

TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

32

TAXES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS
ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

33
34
35

TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
INCORRECTA
O
ABUSIVAMENT
A
LA
VIA
PÚBLICA
I
IMMOBILITZACIONS
TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS SINGULARS DE LA
POLICIA MUNICIPAL
ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA ESMENADA
SOTMESA A VOTACIÓ LA PROPOSTA ESMENADA per a l’aprovació de la sessió
ordinària de data 31 d’octubre de 2011, ES APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA
amb
•
•
•

7 vots a favor: CIU (5), ICV (2)
6 vots en contra: Junts (4) ERC (1), PP (1)
0 abstenció
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12. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS RELATIVES A LES EXTINCIONS
PER CAUSES OBJECTIVES DE LES RELACIONS LABORALS EXISTENTS ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR I LA SRA. XXXXXXX XXXXXXX I LA SRA.
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX (Decret 388/11 i Decret 389/11).
Els regidors es donen per assabentats
13. ASSUMPTES URGENTS
No hi ha
14. PRECS I PREGUNTES
Preguntes del Sr. Vigatà
1).-Demana que es tingui especial cura amb la neteja de la platja en haver observat
rates mortes en ella.
2).-Demana del govern l’adopció de mesures per a la creació del servei de la ràdio
municipal que funciona des de fa anys
3).-Demana informació sobre els reiterats viatges a Andorra per part de l’equip de
govern. Sol.licita quin rendiment se’n treu i quins beneficis obtindrà el municipi de Sant
Pol.
Respon l’Alcaldessa
1).-Agraeix al Sr. Vigatà que ho manifesti, però hagués estat millor dir-ho pel matí ja
que s’haguessin pogut donar les instruccions a la brigada per a retirar els animals
morts.
2).-S’està estudiant mancomunar aquest servei amb municipis veïns.
3).-Sant Pol està agermanat amb Andorra la Vella. Pel que fa al cost econòmic
l’Ajuntament només paga els desplaçaments. La resta ho paga el comú. També va
pagar una part de l’estança en aquest últim viatge. Les despeses han estat mínimes.
No s’ha pagat hores extres al personal ja que a la fira només hi ha assistit polítics.
Va ser un viatge fructífer per tal que coneguessin la costa del Maresme, promocionar
el municipi de Sant Pol i els productes d’aquí. La policia d’Andorra vindrà a fer
formació a la policia municipal. Faran una sortida els nens enfocada a l’educació viària.
També s’han fet contactes per anar a una casa de colònies d’allà a preus especials.
Pel que fa esports vindran a fer un curs de vela i esports nàutics a Sant Pol. S’està
intentant lligar que els alumnes d’aquí es desplacin a Andorra per practicar esports de
neu. També van haver-hi contactes entre empreses instal.lades a Sant Pol i Andorra.
L’equip de govern n’està molt satisfet perquè amb poca despesa han aconseguit molts
fruits.
Sra. Martí.-Demana que es compti amb Junts per a la preparació del pressupost
municipal perquè tenen ganes de treballar.
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Sr. Parada.-Demana una millor senyalització a la cra antiga, a la carretera que va de
Cal Tinco a Avda Garrofers
L’Alcaldessa explica que properament s’anirà a la Direcció General de Carreteres per
solucionar diferents problemes, entre d’ells, aquest.
Sr. Puig.-Demana que quan es tractin temes importants la documentació prèvia al ple
es lliuri amb més anticipació. Desconeixien que només estaven negociant ells amb el
govern. No comparteixen aquesta manera de fer. Demana que es prengui en
consideració a tots els grups polítics.
Sr. Font.-Adreçada a la regidora de Medi Ambient. Pregunta :
1).-perquè no es convida al Consell de Medi Ambient al seu grup municipal.
2).-Si al Consell estan representats els grups municipals
3).-Demana que es revisi la taxa de la deixalleria ja que hi ha incoherències en la
mateixa i estan mancades de sentit comú.
Sra. Pera respon:
1) es va voler fer amb la gent de sempre, i ampliar-lo després.
2) El Consell està obert a tothom. El Consell no està regulat
El Sr. Font es queixa de que no es contesta a les seves preguntes i demana que, com
a mínim es publiciti.
3) Respon que la fixa el Consell Comarcal, però que es revisarà per si es tracta d’un
error.
Sr. Martín.1) Demana beneficis més directes per als santpolencs derivats dels contactes
amb Andorra la Vella
2) Pregunta qui és la responsable de la publicació de l’ens digital creu que es
tendenciós
3) Demana que la regidora de medi Ambient respongui les preguntes formulades
en l’anterior ple sobre la Fira alternativa
Respon l’Alcaldessa a la segona pregunta que la Sra. Ester Roig.
Respon la Sra. Pera a la 3a dient que s’està recopilant informació. La Fira alternativa
fa molts anys que es celebra i des de l’Ajuntamet es va suposar que disposaven de
tota la documentació. En pren nota per l’any vinent
Sr. Martín.-No està d’acord amb la resposta de la Sra. Pera ja que entén no respon a
les preguntes formulades i dóna per suposades qüestions, la qual cosa qualifica
d’irresponsable ja que es tracta de temes de salut i sanitat. Demana resposta
documentada a les preguntes formulades legítimament.
L’Alcaldessa.-La Fira l’organitza una entitat aliena a l’Ajuntament, a la qual s’ha
demanat la informació però que encara no l’ha lliurat. L’Ajuntament ha pres nota i
adoptarà les mesures que s’escaiguin.
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Sra. Pera.-Manifesta que les preguntes concretes no li foren lliurades per mail fins el
dia 18 d’octubre.
Sr. Martín.-Donat que no ha obtingut resposta tornarà a demanar-la en el proper ple.
Sr. Puig.- Fa un prec a la dignitat del col·lectiu organitzador per fer quelcom que fan
tots els organitzadors de les fires que fan menjar
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:00 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

25

