ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 27
D'OCTUBRE DE 2020.
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Essent les set de la tarda del dia vint-i-set d’octubre de dos-mil vint, sota la
presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, es reuneixen de forma
telemàtica i als efectes del que disposa l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial Decret 926/2020, de 25
d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació de
infeccions causades pel SARS-CoV-2, els Srs./Sres. Regidors/es que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:
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Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT SOBRE
L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER
INFRACCIONS DE NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
Es dona compte de la següent proposta:
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Antecedents
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 18 d’abril de 2002 es va
delegar, de forma genèrica, la competència sancionadora per infraccions de
normes de circulació en vies urbanes del municipi al Servei Català de Trànsit i
es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament i el Servei
sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
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A resultes d’aquest acord, en data 22 de maig de 2002 es va signar el “conveni
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament del Catllar sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes”.
El referit conveni tenia establerta una vigència d’un any natural des de la data
de la seva signatura prorrogable de forma automàtica i anual, llevat resolució
expressa del mateix.
D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, relativa a l’adaptació dels convenis vigents
subscrits per qualsevol administració pública i inscripció d'organismes i entitats
en l'Inventari de Entitats de el sector públic estatal, autonòmic i local, el conveni
estarà en vigor fins al dia 2 d’octubre de 2020
Escau doncs establir un nou conveni de col·laboració entre ambdues
administracions tenint en compte que la situació a la que pretenem donar
resposta és similar a la que va servir per establir la relació vigent, doncs
l’ajuntament no disposa d’un estudi tècnic de mobilitat que doti de seguretat
jurídica l’ordenació del trànsit a les vies urbanes.
Cal dir que l’ajuntament ja ha sol·licitat al Servei Català de Trànsit la
col·laboració per a la redacció d’aquest estudi tècnic de mobilitat, el qual, un
cop aprovat i vigent, permetrà afrontar una nova etapa en la gestió de
l’ordenació viària urbana en la que caldrà redefinir el paper de la guàrdia
municipal.
Examinat el contingut del conveni de col·laboració a establir entre el Servei
Català de Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia
i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, l’objecte del que
és, com fins ara, la delegació de la competència de l’alcalde per a la sanció
d’infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes al director o

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

ccf4473e4dab415f84ac9559fbebee55001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

2

directora del Servei Català de Trànsit, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
3

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències
executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat
de Catalunya.
Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català
de Trànsit
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament
Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Fonaments de dret.
L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació,
gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda
a una altra Administració.
El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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En virtut del conveni, el Servei Català de Trànsit assumirà, per una banda, la
facultat de denúncia per part del cos de Mossos d'Esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb
la legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes i, per
altra banda, les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per
part del/de la director/a del Servei Català de Trànsit.
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De conformitat amb la interpretació “a sensu contrario” de l'article 309.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en resulta que l’aprovació dels convenis
interadministratius de col·laboració correspon al Ple.
Atenent al que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
del règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis,
i així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual
es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Delegar la competència de l’alcalde per a la sanció d’infraccions de
normes de circulació comeses en vies urbanes al director o directora
del Servei Català de Trànsit, de conformitat amb l'article 11.4 de la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de
Trànsit.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit
i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció
per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
Tercer.- Limitar la vigència de la delegació de competències i del conveni de
col·laboració a un any, termini que començarà a comptar des de la
signatura del mateix, essent necessari un nou acord del Ple de
l’ajuntament per a la seva pròrroga.
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Quart.-

Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Servei Català de Trànsit,
d'acord amb allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

Cinquè.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una
còpia del conveni.
Sisè.-

Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni
aprovat i tots els altres documents necessaris per a l’execució dels
precedents acords.
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Setè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
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Tot seguit intervé el Sr. Antonio López i proposa limitar la vigència del conveni
a un any.
El Sr. Daniel Rodríguez pregunta: “a l’esmenta del PSC, si fica un any, ha de
ser un any no prorrogable, entenc, no?”
El Sr López diu que “el PSC en principi proposa un any. Segons va dir l’alcalde,
abans d’un any, tindriem que tenir l’estudi fet de la circulació. Un any o quan
estigui l’estudi, si passa l’any, ens tornarem a veure en un altre plenari, per a
renovar el conveni o un altre”.
El Sr. alcalde matisa que “ara no hi ha conveni, el del 2002, com que és molt
antic, no es renovava, una Llei els derogava, ara estan “finiquitats”, estem en
un buit, no hi ha res.”
El Sr López aclareix: “duració màxima d’un any”.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

17/11/2020 Secretari-Interventor

El Sr. alcalde informa que “el Director de trànsit miraria que entrés aquest any
o sinó el gener”.
Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta per manifestar que no ho veu clar.
El Sr. Daniel Rodríguez proposa que l’assumpte es debati d’aquí a quinze dies,
al ple ordinari previst per al dia 12 de novembre, comptant amb el nou redactat.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb l’esmena de limitar
la vigència del conveni a un any, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

ccf4473e4dab415f84ac9559fbebee55001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

5

Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
6

Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo.
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BONIFICACIONS POTESTATIVES.
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Es dona compte de la següent proposta:
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.
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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Consten a l’expedient la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la SecretariaIntervenció. Així mateix, 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 cadascun dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
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Entre les que cal revisar hi ha l’ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre
béns immobles a la que es pretén dotar i matisar dins de l’annex: “elements
necessaris per a la determinació de l’obligació tributària de l’impost sobre béns
immobles, així com la imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats
per l’ajuntament.” l’article 4.2, relatiu a les bonificacions potestatives als béns
immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
d’energies renovables, passant de l’actual bonificació establerta del 25% de la
quota íntegra de l’impost a un 50% i establin un límit temporal del gaudi
d’aquesta bonificació de 5 exercicis des del de la seva sol·licitud, que ha de ser
l’immediatament posterior al de la instal·lació dels equips.
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El text vigent d’aquest precepte és:
“Article 4. Bonificacions potestatives.
Apartat 2. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, o altres energies
renovables, se’ls aplicarà una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de
l’impost.
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions
per produir calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació adient per
part de l’administració corresponent.
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la
normativa específica en la matèria.”
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia i la
resta de membres de la Corporació, una proposta de modificació d’aquesta
ordenança fiscal.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la
modificació de l’article 4.2 de l’annex: elements necessaris per a la
determinació de l’obligació tributària de l’Impost sobre béns
immobles, així com la imposició dels elements d’ordenació potestativa
acordats per l’ajuntament de l’ordenança fiscal reguladora de l'Impost
sobre béns immobles, amb el següent redactat:
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Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de
l’ordenança fiscal s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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“Article 4. Bonificacions potestatives.
Apartat 2. Als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, o altres
energies renovables, se’ls aplicarà una bonificació del 50 per cent de
la quota íntegra de l’impost.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un
període de 5 anys i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre
no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. El total
bonificat acumulat durant el període de vigència en cap cas pot ser
superior al cost de la instal·lació, acreditat en el moment de la petició.
La sol·licitud d’aquesta bonificació es podrà efectuar dins de l’any de
finalització de la instal·lació i l’immediatament següent.
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les
instal·lacions per produir calor incloguin col·lectors que disposin de
l’homologació adient per part de l’administració corresponent.
No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, o altres
energies renovables, siguin obligatòries d’acord amb la normativa
específica en la matèria.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat
Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS
DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI EN EL SEU ANNEX I: PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
Es dona compte de la següent proposta:
La Disposició Final 12 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic afegeix
un apartat 6 a l'article 20 del TRLHL:
"6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado
4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada
o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el
artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del
Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este
apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de
aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe
preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento
jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas".
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Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari no estan subjectes
a la limitació de l'article 24.2 del TRLRHL, en el sentit que dels ingressos no ha
d'excedir els costos. Ni sembla que estiguin afectats per l'article 25, que
determina la necessitat de que els acords d'establiment de taxes estiguin
acompanyats sempre d'un informe tècnic econòmic. Tampoc sembla que
s'hagin d'aplicar els articles referents als preus públics en referència a la
cobertura mínima del cost.
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Però sí hem de tenir en compte les previsions dels articles 103 a 105 de la Llei
de contractes del sector públic, en relació a la revisió de preus i als articles
relatius als preus de la mateixa Llei. En el cas de contractes de concessió de
serveis, d'acord amb l'article 285.2, l'expedient s'ha d'acompanyar d'un estudi
de viabilitat econòmic-financera.
Igualment hem d'atendre l'article 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Consten a l’expedient la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la SecretariaIntervenció. Així mateix, 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 cadascun dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Cal revisar l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari en el seu annex I, relatiu a la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari sobre la prestació del servei de subministrament d’aigua
potable.
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El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia i la
resta de membres de la Corporació, una proposta de modificació d’aquesta
ordenança.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la
modificació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials
de caràcter públic no tributari, en el seu annex I, relatiu a la prestació
del servei de subministrament d’aigua potable. Apartat de tarifes:
Subministrament d’aigua potable ús domèstic
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar
Quota de servei domèstic C
Quota de servei domèstic D
Consum de 0 a 10 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre –
social
Consum de més de 29 m3 al bimestre
El tercer bloc per a famílies nombroses
s’inicia:
- 5 membres als 38 m³
- 6 membres als 46 m³
- 7 membres als 54 m³
- 8 membres als 62 m³
Alta comptador 13 mm (inclou venda del
comptador, petit material i instal·lació).
Reposició del servei
Dipòsit de contractació
Arbitri municipal

Tarifa proposada
Zona
Zona a
històrica
equiparar

11,2800 €
21,4900 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³

8,0571 €
8,0571 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³

11,2800 €
21,4900 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³

9,6700 €
14,7700 €
0,3580 €/m³
0,5720 €/m³
0,3580 €/m³

2,4410 €/m³

1,7436 €/m³

2,4410 €/m³

2,0920 €/m³

156,66 €

156,66 €

156,66 €

156,66 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

21,59 €
61,96 €
10,50 €

Subministrament d’aigua potable d’ús industrial, comercial, etc.
Concepte
Tarifa vigent
Tarifa proposada
Zona
Zona a
Zona
Zona a
històrica equiparar històrica equiparar

Quota de servei fins a 13 mm
Quota de servei a partir de 13 mm

21,9600 € 15,6857 € 21,9600 € 18,8200 €
36,3900 € 36,3900 € 36,3900 € 36,3900 €
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Consum fins a 13 mm
Consum > de 13 mm

2,1680 €
2,1680 €

2,1680 €
2,1680 €

2,1680 €
2,1680 €

2,1680 €
2,1680 €
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Subministrament d’aigua potable ús entitats ús social
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar

Quota de servei
M3 consumits

11,2800 €
0,8140 €/m³

11,2800 €
0,8140 €/m³
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Subministrament d’aigua potable ús municipal
Concepte
Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar

Quota de servei fins a 13 mm
Quota servei > de 13 mm
M3 consumits ús municipal

25,0500 €
36,9100 €
0,8140 €/m³

Tarifa proposada
Zona
Zona a
històrica
equiparar
11,2800 €
0,8140 €/m³

11,2800 €
0,8140 €/m³

Tarifa proposada
Zona
Zona a
històrica
equiparar

25,0500 € 25,0500 €
25,0500 €
36,9100 € 36,9100 €
36,9100 €
0,8140 €/m³ 0,8140 €/m³ 0,8140 €/m³

Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent
Subministrament d’aigua contra incendis
Concepte

Quota de servei
M3 consumits

Tarifa vigent
Zona
Zona a
històrica
equiparar
36,9100 €
- €

36,9100 €
- €

Tarifa proposada
Zona
Zona a
històrica
equiparar
36,9100 €
- €

36,9100 €
- €

Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de
l’ordenança fiscal s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez per preguntar: “El tema de l’estudi
sobre una possible remunicipalització de l’aigua, si avui es presenta és perquè
no s’ha fet res no?”
El Sr. alcalde respon afirmativament.
Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta i manifesta: “no entenc la tarifa de si tens un
lavabo o dos, no sé com ho poden saber”.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. secretari respon afirmativament.
El Sr. Carles Guillén explica que “he parlat 3 dies amb EMATSA i han passat
tota la documentació i tarifes de preus municipals. Com que hi ha termini per
presentar al·legacions, es pot emprendre”.
El Sr. alcalde diu que al 2030 acaba el conveni amb EMATSA.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat
Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Carles Guillén pregunta al Secretari: “això és una aprovació provisional?
estarà 30 dies per reclamar, després de la publicació al BOP?”
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DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI EN EL SEU ANNEX II: PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS. BONIFICACIONS POTESTATIVES.
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Es dona compte de la següent proposta:
La Disposició Final 12 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic afegeix
un apartat 6 a l'article 20 del TRLHL:
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"6. Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se
perciban por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado
4 de este artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada
o mediante gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones
patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el
artículo 31.3 de la Constitución.
En concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de
obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de
economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital
íntegramente público y demás fórmulas de Derecho privado.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del
Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se refiere este
apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de
aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe
preceptivo de aquellas Administraciones Públicas a las que el ordenamiento
jurídico les atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas".
Les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari no estan subjectes
a la limitació de l'article 24.2 del TRLRHL, en el sentit que dels ingressos no ha
d'excedir els costos. Ni sembla que estiguin afectats per l'article 25, que
determina la necessitat de que els acords d'establiment de taxes estiguin
acompanyats sempre d'un informe tècnic econòmic. Tampoc sembla que
s'hagin d'aplicar els articles referents als preus públics en referència a la
cobertura mínima del cost.
Però sí hem de tenir en compte les previsions dels articles 103 a 105 de la Llei
de contractes del sector públic, en relació a la revisió de preus i als articles
relatius als preus de la mateixa Llei. En el cas de contractes de concessió de
serveis, d'acord amb l'article 285.2, l'expedient s'ha d'acompanyar d'un estudi
de viabilitat econòmic-financera.
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Igualment hem d'atendre l'article 107 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
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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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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Consten a l’expedient la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la SecretariaIntervenció.
Cal revisar l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari en el seu annex II, relatiu a la prestació patrimonial de caràcter
públic no tributari sobre la prestació del servei de la llar d’infants municipal per
aplicar noves bonificacions específiques i addicionals per a famílies nombroses
i monoparentals i per a famílies nombroses de categoria especial (segons la
definició legal vigent en cada moment d’aquesta categoria) empadronades al
municipi, respectant sempre els trams de renda establerts per a les
bonificacions ja previstes.
Així, a l’article 6.2 s’estableix un 5% addicional de bonificació en les quotes
mensuals d’escolarització per a famílies nombroses i monoparentals i un 10%
addicional de bonificació en les quotes mensuals d’escolarització per a famílies
nombroses de categoria especial.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia i la
resta de membres de la Corporació, una proposta de modificació d’aquesta
ordenança.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la
modificació de l’ordenança reguladora de les prestacions patrimonials
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de caràcter públic no tributari, en el seu annex II, relatiu a la prestació
del servei de llar d’infants, article 6.2:
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2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons la
renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):
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Renda

Fins a 15.000 €
De 15.001 a 18.000 €
De 18.001 a 21.000 €
De 21.001 a 24.000 €
Més de 24.000 €

Bonificacions sobre les quotes mensuals d’escolarització
empadronats
no empadronats
Famílies
Famílies
Famílies
Famílies
nombroses i
nombroses
monoparentals
de categoria
especial
25%
30%
35%
20%
20%
25%
30%
15%
15%
20%
25%
10%
10%
15%
20%
5%
0%
5%
10%
0%

Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de
l’ordenança fiscal s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Pregunta més tècnica. Hem estat
mirant com es fa el càlcul d’aquestes bonificacions, hem trobat que el càlcul que
es fa actualment es fa sobre les quotes, ingressos bruts sobre les rendes
familiars, hem estat mirant altres temes de subvencions per temes socials, i ens
hem donat compte, que els càlculs es fan sobre ingressos nets de la llar. No es
te en compte el patrimoni”
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El Sr. alcalde respon que s’apliquen els barems de Benestar Social.
El Sr. Daniel Rodríguez justifica el vot del seu Grup municipal: “estem a favor
de qualsevol subvenció, creiem que el càlcul no s’està fent bé, no és just. A
veure si se li pot donar explicació...”
El Sr. alcalde diu: “heu tingut un mes per demanar explicacions i no ara. Si
presenteu una proposta amb temps es valora. S’està fent un esforç d’enviar
documentació un mes abans.”

17/11/2020 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat
Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA
A CURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT. BONIFICACIONS
POTESTATIVES.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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.
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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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Entre les que cal revisar hi ha l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’assistència a cursos organitzats per aquest ajuntament tot esmenant el
redactat de l’article 4.1 i 4.2 que actualment diu:
“Article 4t. Bonificació
1. Les famílies nombroses que així ho acreditin i prèvia petició per escrit, podran
obtenir un descompte del 20% en les tarifes de cadascun dels cursos en què
estiguin matriculats els fills de les mateixes, sempre que els ingressos de la
unitat familiar no superin el doble del salari mínim interprofessional. Aquesta
bonificació es incompatible amb qualsevol altre.
2. Pels residents:
· El segon membre de la mateixa unitat familiar que assisteixi als cursos de
música se li aplicarà un descompte del 5% en les tarifes, excepció feta de la
matrícula.
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Consten a l’expedient la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la SecretariaIntervenció. Així mateix, 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 cadascun dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
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· El tercer i següents membres de la mateixa unitat familiar que assisteixin als
cursos de música se’ls aplicarà un descompte del 10% en les tarifes, excepció
feta de la matrícula.”
Es pretén equiparar la bonificació relativa a les famílies nombroses amb les
monoparentals i, alhora, ampliar la bonificació en un 10% addicional per a les
famílies nombroses de categoria especial.
Alhora, en l’apartat segon cal citar expressament els cursos de llengua doncs
al llarg del redactat només es fa referència als cursos de música.

JOAN MORLÀ I MENSA

El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia i la
resta de membres de la Corporació, una proposta de modificació d’aquesta
ordenança fiscal.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament, article 4.1 i 4.2
amb el següent redactat:
“Article 4t. Bonificació
1. Les famílies nombroses i monoparentals que així ho acreditin i prèvia
petició per escrit, podran obtenir un descompte del 20% en les tarifes de
cadascun dels cursos en què estiguin matriculats els fills de les mateixes,
sempre que els ingressos de la unitat familiar no superin el doble del salari
mínim interprofessional. Aquesta bonificació es incompatible amb qualsevol
altra.
Les famílies nombroses de categoria especial (segons la definició legal
vigent en cada moment d’aquesta categoria) empadronades al municipi
podran obtenir un descompte del 30% en les tarifes de cadascun dels
cursos en què estiguin matriculats els fills de les mateixes, sempre que els
ingressos de la unitat familiar no superin el doble del salari mínim
interprofessional. Aquesta bonificació es incompatible amb qualsevol altra.
2. Pels residents:

JORDI CABRE MARTORELL
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Alhora també s’amplien les bonificacions existents
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· El segon membre de la mateixa unitat familiar que assisteixi als cursos de
música o llengua se li aplicarà un descompte del 5% en les tarifes, excepció
feta de la matrícula.
· El tercer i següents membres de la mateixa unitat familiar que assisteixin
als cursos de música o llengua se’ls aplicarà un descompte del 10% en les
tarifes, excepció feta de la matrícula.”

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Si tenim una cosa a dir, no han
previst si fan cursos que no siguin música o anglès, si es fa d’informàtica,
castellà, etc. es podria aprofitar l’ordenança per als altres cursos.”
El Sr. alcalde matisa: “es parla de llengua. Es pot apreciar i posar qualsevol
tipus de formació que faci l’ajuntament”.
Continua el Sr. Daniel Rodríguez: “Es considera la subvenció només per
persones si tenen fills, per a anys següents, també es pot ficar per a propers
cursos. En relació amb l’anterior. Retorçar l’ordenança en vistes a lo que farem”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta matisa: “coses organitzades per l’ajuntament”.
El Sr. alcalde pregunta al secretari interventor si hi té encaix aquesta
modificació.

JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de
l’ordenança fiscal s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
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El Sr. secretari diu que cal formular una proposta de redactat alternatiu i establir
l’alternativa.
21

El Sr. Porta afegeix: “aprovar aquesta ni que sigui provisional. I en la següent
ni que sigui, negre sobre blanc”.

17/11/2020 Alcalde

El Sr. alcalde proposa la següent solució: “podríem deixar-ho si es dóna el cas
per qualsevol moment presentar una modificació de l’ordenança. No està
previst fer cursos diferents dels que tenim, donada la situació. Avancem amb
aquesta sens detriment si es fan altres cursos per a portar-la en qualsevol ple.
Avancem ara”.
Intervé el Sr. Rodríguez: “podem parlar d’un canvi de durabilitat en un conveni
amb Mossos d’Esquadra i en una ordenança en que es modifica una
bonificació, ho hem de deixar per més endavant? Això és la proposta? No tinc
paraules. Quan acabem de fer una modificació a Mossos d’Esquadra”.
El Sr. alcalde matisa: “no és igual. És un redactat de més calat. Enlloc de deixarho esqueixat com ara, i d’aquí un més passar-ho en el proper ple, no hi ha
problema”.

JOAN MORLÀ I MENSA
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El Sr. Rodríguez: “són tres paraules”.
Intervé el Sr. Antonio López i manifesta que: “el que diu el Dani no va
desencaminat. El Secretari ha de dir si estem a temps o no estem a temps. Si
l’any que ve es fa un altre curs”.
El Sr. Rodríguez proposa: “es treure l’especificació de música i anglès. Si és
per temes tècnics el criteri ha de ser un. El compromís de mirar les coses i tirar
endavant no te validesa”.
Intervé el Sr. Carles Guillén i pregunta: “esteu dient que tots els cursos que
organitza l’ajuntament seran subvencionats? Per a que quedi clar, hi ha
gimnàstica”.
Sr. Porta: “no, estem dient que només és música i anglès”.
Sr. Rodríguez: “només és llengua i música. És el que estem aprovant”.
El Sr. alcalde afegeix: “hem de pensar una mica més. Un conveni ja te un termini
determinat. S’ha de pensar una mica més. Demana que ho treballin entre tots,
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així a la brava”.
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Intervé el secretari i explica que a l’ordenança només hi ha dues tarifes, anglès
i música. Si es vol modificar allò proposat cap concretar el redactat per sotmetre
a votació.
El Sr. alcalde afegeix: “s’ha de meditar. No sabem quina tarifa hem de posar.
Cal un debat una mica més serè, en el període que ara ve, en que hi haurà més
gent a l’atur, enlloc de bonificar un 5, decidim bonificar un 50 o un 90%, o posem
una tarifa perquè sembli simbòlic. Primer saber el que volem i després decidim.
La filosofia d’aquest ajuntament és la d’ajudar”.

JOAN MORLÀ I MENSA
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El Sr. Rodríguez diu: “pot ser que ara per incloure la bonificació extra a famílies
nombroses i monoparentals. Podem aprovar aquest tant per cent”.
EL Sr. alcalde diu: “Podem fer-ho paral·lelament. Fer coses que no sabem que
farem”.
El Sr. López matisa: “hem de dir que els cursos que es fan no cobreixen costos.
Per tant ja estan subvencions, perquè si s’hagessin de cobrar el cost costaria
molt més”.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat
Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS
SÒLIDS URBANS. MODIFICACIÓ TARIFÀRIA.
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Es dona compte de la següent proposta:
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.
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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.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Consten a l’expedient la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la SecretariaIntervenció. Així mateix, 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 cadascun 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.
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Entre les que cal revisar hi ha l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
amb l’objectiu d’augmentar les tarifes aplicables de cara a l’exercici de 2021 i
així tendir a la necessària correlació entre recaptació i cost del servei, clarament
desfasada i que encara s’ha incrementat amb l’entrada en vigor d’una nova
concessió del servei de recollida i eliminació de residus.
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Es tracta d’incrementar la quota tributària establerta a l’article 6.2 de l’apartat “I.
Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans domiciliaris” que actualment és de
180 € en un 5%, passant a ser de 189 €.
Així mateix, també cal incrementar en un 5% la quota tributària de l’article 12.2
de l’apartat “II. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de
recepció voluntària, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.”
tal i com es concreta a la taula següent:

JOAN MORLÀ I MENSA
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CONCEPTE
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon. Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
C) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Empreses de càtering
Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o
de serveis
A) Indústries
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D)Magatzems (edifici exclusiu)
E) Altres locals no expressament tarifats

QUOTA
vigent

QUOTA
proposada

160,00€

168,00€

180,00€

189,00€

180,00€
180,00€
180,00€

189,00€
189,00€
189,00€

300,00€
300,00€
315,00€

315,00€
315,00€
330,75€

180,00€
180,00€
180,00€
180,00€
180,00€

189,00€
189,00€
189,00€
189,00€
189,00€

Amb aquest increment es preveu augmentar la recaptació en un màxim de
23.805,75 €.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia i la
resta de membres de la Corporació, una proposta de modificació d’aquesta
ordenança fiscal.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans,
en els seus articles 6.2 i 12, amb el següent redactat:
“Article 6. Quota tributària (residus domiciliaris)
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
189 euros per habitatge”
“Article 12. Quota tributària (residus no domiciliaris)

JOAN MORLÀ I MENSA
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2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
CONCEPTE
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon. Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
C) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Empreses de càtering
Epígraf cinquè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis
A) Indústries
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D)Magatzems (edifici exclusiu)
E) Altres locals no expressament tarifats

QUOTA
168,00€
189,00€
189,00€
189,00€
189,00€
315,00€
315,00€
330,75€
189,00€
189,00€
189,00€
189,00€
189,00€

En supòsits d’establiments que necessitin la instal·lació específica de contenidors per
a ús exclusiu, es signarà un conveni per liquidar la taxa per l’import real del cost
d’aquest servei.”

Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de
l’ordenança fiscal s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar des del
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següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de
la Província, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Tot seguit intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta: “no és l’any més idoni per apujar
tarifes. Sí que és simbòlic. Ho deixaria per a l’any que ve. L’hostaleria i el
comerç no treballen. Enguany no correspon. Encara que sigui simbòlic. A la
gent no se’ls pot apretar”.
Intervé el Sr. Antonio López i manifesta que: “s’estan posant diners per a la
brossa quan es podria posar per una altra cosa. Cada any s’haurà d’anar pujant.
Fer una reflexió. Es cobra igual una vivenda que a una botiga, magatzem,
comerç, etc. Per l’any que ve es tindria que re-formular. Avui està tancat tot.
Mirar-ho i modificar. Avui no és el dia de modificar-ho. No sabem si d’aquí un
any es pot instal·lar alguna indústria. No és lo mateix que pagui una família que
una indústria”.
El Sr. alcalde diu: “tot es millorable. Es porta a debat. Hi ha una responsabilitat,
no es pot generar tan de dèficit. Les despeses s’han d’eixugar amb els
cobraments. No es pot pujar de cop però si que es pot anar pujant. Els diners
es podrien destinar a gent que ho necessita. Pla per anar apujant”.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez i diu: “si parlem d’un dèficit aproximat del 40%.
Si s’ha d’apujar per tema legal, fem-ho tot de de cop, una apujada i obrir a
bonificacions. Fem-ho tot de cop i obrim bonificacions, amb un 5% no fem res”.
El Sr. alcalde diu: “cadascú té les seves apreciacions”.
El Sr. Porta diu: “que Antonio López expliqui com a Constantí gestionen residus
i neteja viària municipal a Constantí, que no ho fa el Consell Comarcal. A la
millor ens surt més a compte fer-ho directament”.
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El Sr. López respon: “que hi treballi no vol dir que ho pugui explicar, que ho
demanin a l’alcalde. L’ajuntament té un pressupost de deu milions d’euros, i el
d’aquí és de quatre milions euros”.
El Sr. Porta es disculpa.
Finalment intervé el Sr. alcalde i diu que: “si bé en una sessió plenària es pot
parlar de tot, avui és el de les ordenances fiscals, si voleu que qualsevol dia
fem un debat sobre les brosses no hi ha inconvenient, el fem”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2
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17/11/2020 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Francesc Saigí Nuñez, Montserrat
Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
El Sr. alcalde diu: “donaríem per finalitzat el plenari d’avui. Agrair la
col·laboració amb l’aprovació en les ordenances fiscals que van en benefici de
l’ajuntament i l’ajuntament som tots. Dir-vos que el novembre tindrem el ple
ordinari i procurarem portar els pressupostos. Fins hi tot ens podríem trobar un
altre dia i parlar-ho. Si us sembla bé per a trobar-nos”.
El Sr. Rodríguez pregunta: “el 14 vols portar pressupostos al ple ordinari? No
ens havíem de veure?”.
El Sr. alcalde diu: “dijous 12. Si no estan continuarem parlant. Ja se us van
passar fa dies”.
El Sr. Rodríguez diu: “els portem allà i diem la nostra. No sigui que s’allargui
molt el ple”.
El Sr. alcalde pregunta: “voleu que fem una reunió corporativa?”.
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El Sr. Porta respon afirmativament i el Sr. Rodríguez diu que “per suposat”.
El Sr. alcalde continua dient: “les consideracions, ja fa un mes que s’han passat.
Algú ja ha parlat amb l’interventor perquè té dubtes. Apreciacions i
consideracions es poden fer de moltes maneres”.
El Sr. Rodríguez diu: “la Junta de Govern que esteu en minoria presenteu uns
pressupostos. Entenc que com Alcalde i President de la Junta de Govern. Si
tenim apreciacions ens tindries que haver-nos convocat per a convence’ns per
a aprovar aquests pressupostos”.
El Sr. Carles Guillén intervé i diu: “perdoneu però esteu en un plenari”.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Donem per aixecada la sessió i estem en contacte per la setmana que ve”.
I quan és un quart de nou del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

17/11/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

17/11/2020 Alcalde

Finalment el Sr. alcalde informa que: “la setmana que ve ens posarem en
contacte. S’ha aprovat lo de les vídeo actes.
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