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ACTA NÚMERO 19/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores del dia vint-i-nou de desembre de dos mil onze, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de l’Ajuntament, el
senyor alcalde president En Josep Manel Jiménez i Gil, els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius,
Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els
regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na Elena Navarro i Sanchís, En Joan Rabasseda i Ferrer,
N’Antònia Vila i Paituví, En Josep Sánchez i Camps, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Santiago
Morell i Capellera i En Ramon Planas i Freixas, assistits per la Interventora municipal, Na Neus
Gironés i Biarnés i pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García Ramos.
Tot seguit es procedeix a tractar, pel seu ordre, els següents assumptes relacionats a l’ordre del dia:
PART RESOLUTIVA:
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
El Sr. Molons vol fer esmenes: en l’encapçalament diu “NA” i ha de dir “N’”, pàg. 3 diu “transferència” i
ha de dir “transparència”, i també afegir el municipi “Sant Cebrià” darrera de “Calella” i suprimir “Sant
Pol” a la pàg. 3.
La Sra. Vila vol fer esmena a pàg. 16, on es diu: “El Sr. Josep Sánchez diu per les felicitats” i hauria
de dir “per les facilitats”.
S’aprova per unanimitat dels assistents ordenant-se la seva transcripció al llibre d’actes.
Abans de llegir la proposta, el Sr. Alcalde manifesta que, donat que amb posterioritat a la
convocatòria del Ple, en data 23-12-11, s’ha presentat una nova al·legació a les Ordenances Fiscals
per l’exercici 2012, el títol del següent punt del ple haurà de ser modificat, per no poder realitzar la
seva aprovació definitiva, suprimint aquest afegitó. Així mateix, i en aquesta línea, els acords
previstos a la proposta amb els números TERCER, QUART i CINQUÈ, no es podran adoptar.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES A
LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2012.
L’Alcalde, En Josep Manel Jiménez i Gil, llegeix la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Havent-se aprovat inicialment pel Ple de data 17 de novembre del 2011 la modificació de les
Ordenances Fiscals per al 2012, la qual s’ha publicat al BOP de 21/11/11 i al tauler d’edictes, i
trobant-se en exposició pública, dins el termini s’han presentant les següents al·legacions:
* En data 17/12/2011 i amb número de registre 5200/11 s’ha presentat pel senyor Josep Sánchez i
Camps, en nom del Grup municipal ERC, escrit d’al·legacions que resumidament conté les següents:
-

-

_____

Primera: Que la taxa de clavegueram ha de tenir en compte mesures que promoguin l’estalvi
d’aigua i, per tant, vincular aquesta amb el consum d’aigua de l’objecte passiu i això es
justifica en què hi ha un nou gestor del servei que hauria d’aplicar mesures més sostenibles
ecològicament i socialment més justes.
Segona: Que es compensi l’augment de la taxa de la recollida d’escombraries en funció de
les aportacions anuals a la deixalleria aprovant una bonificació del 5% per a les famílies que
acreditin entre 6 i 9 entrades de residus a la deixalleria i una bonificació del 10% per a les
famílies que acreditin més de 9 entrades de residus a la deixalleria.
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-

Tercera: Que es bonifiqui un 95% de la taxa de llicència d’obertura de noves activitats per
afavorir que indústries i comerços triïn Arenys de Munt com ubicació preferent.

* En data 21/12/2011 amb número de registre 5259/11 s’ha presentat pel senyor Elies Surroca i
Campàs, en qualitat de Síndic de la Vila, escrit d’al·legacions que resumidament conté les següents:
-

-

Primera: Que en el fet imposable de la taxa de gual és l’entrada de vehicles a través de les
voreres i les reserves de la via pública per aparcament, càrrega i descarrega de mercaderies
de qualsevol mena, i no pas el fet de tenir una porta de prou amplada per entrar vehicles,
encara que no en tinguin o no el tanquin a casa.
Segona: Que l’ordenança 17 no especifica la particularitat esmentada, la qual s’aplica per
criteri de Serveis Tècnics.
Tercera: Que sense que consti en l’ordenança els Serveis Tècnics demanen que aquells
veïns que vulguin lliurar-se de pagar gual col·loquin elements que impossibilitin l’entrada del
vehicle.

Considerant que tots ells estan legitimats per formular al·legacions en virtut de l’article 18 del RDL
2/2004 pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
Vistes les Propostes de l’Alcalde-president de 20 i 22 de desembre del 2011, i vistos els informes
emesos per la Interventora de l’Ajuntament en les mateixes dates.
Per tot l’exposat, i en compliment del que determina l’art. 17 del TRLHL, la Comissió Informativa de
Serveis Generals proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- NO ADMETRE A TRAMIT la següent al·legació:
- l’al·legació tercera presentada pel grup municipal ERC, relativa a l’ordenança 18 reguladora de la
taxa pel servei d’intervenció integral, en tant que aquesta ordenança no ha estat modificada pel Ple
de 17/11/11 i, per tant, no por ser objecte d’al·legacions.
Segon.- DESESTIMAR les següents al·legacions:
- l’al·legació primera presentada pel grup municipal ERC, relativa a la taxa de clavegueram, en la que
es proposa una nova estructura tarifària vinculada al consum d’aigua: es desestima en tant que es
tracta d’una proposta que respon a criteris d’oportunitat i tenint en compte, per tant, que l’ordenança
número 10 reguladora d’aquest tribut i la seva estructura actual s’ajusten a la legalitat vigent.
- l’al·legació segona presentada pel grup municipal ERC, relativa a la taxa de recollida
d’escombraries, en la que es proposen bonificacions vinculades a la utilització de la deixalleria: es
desestima en tant que la bonificació proposada en l’al·legació no s’ajusta a dret ja que el TRLHL, en
el seu article 24.4, no contempla altre supòsit de bonificació de les taxes que el de la capacitat
econòmica del subjecte passiu.
- les al·legacions primera, segona i tercera, presentades pel SINDIC DE LA VILA, en relació a
l’ordenança número 17, Annex 7, reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les
voreres, en les que sol·licita que s’especifiqui a l’ordenança que no és obligatori pagar gual si no se’n
fa ús de l’entrada, i que es suprimeixi el fet de fer impedir amb elements materials l’entrada del vehicle
per tal d’assegurar que no es realitzarà el fet imposable: es desestimen en tant que una ordenança
fiscal ha de regular els aspectes tributaris que determina l’art. 16 del TRLHL, els quals estan
contemplats en l’ordenança 17 d’aquest Ajuntament. Conseqüentment, aquesta ordenança ha de
regular i regula quin és el fet imposable, però no ha de regular què no constitueix fet imposable. Així
mateix, els altres aspectes de simple gestió, de contingut no tributari, com seria quines són les
actuacions a realitzar a la via pública en cas de que existeixi un espai privat amb una entrada prou
_____
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ampla però no s’utilitzi per guardar-hi vehicles, no procedeix que siguin inclosos en una ordenança
fiscal sinó que, si de cas, han de ser regulats en un reglament independent.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
El regidor Sr. Sánchez, en representació del grup municipal d’ERC, diu que ERC va manifestar que,
encara que estaven d’acord en una part important de les ordenances fiscals que s’aprovaven
provisionalment en el darrer ple, volien fer millores i per tant, van presentar al·legacions. Lamenten
que la tercera no s’hagi admès a tràmit. ERC en la sessió participativa ja va fer l’observació de
modificar aquesta ordenança fiscal, i que era interessant que Arenys de Munt es convertís en una
ubicació preferent per empreses i comerços i proposaven aquesta modificació i en aquell moment
se’ls va informar que la proposta no estava contemplada legalment, i no es podia fer. I ara s’indica
que, com llavors no es va fer, ara no és el moment. Afegeix que, malgrat el que es digui, aquesta
proposta és adoptada en altres municipis de Catalunya, i en el cas del Maresme, ho fa Pineda de Mar.
I per tant, Arenys de Munt també ho podria fer si ho fan altres municipis. Des de l’any 2007 ERC ja va
defensar que era una qüestió de justícia social relacionar la taxa de clavegueram amb el consum. Van
quedar sorpresos que en la sessió participativa ja no s’inclogués la proposta (modificació ni increment
de millora) i que es segueixi una postura continuista, malgrat el canvi de gestor, i tenint l’Ajuntament
les eines per fer-ho, i només la nova taxa contempli un increment del 3%.
Respecte la primera al·legació, que no s’accepta per un tema d’oportunitat, indica que no és així, i
que potser es veu d’aquesta manera perquè no s’han fet els deures prèviament o perquè no es creu
en la gestió integral de l’aigua. Vol saber si per l’any 2013 es contemplarà a la taxa la vinculació entre
el clavegueram i el consum de l’aigua, en el torn de rèpliques.
Respecte la segona al·legació, indica que van proposar, ja a l’any 2007, per fomentar que les famílies
fessin ús responsable de la brossa i participessin en la recollida selectiva, contemplar una bonificació
per les famílies que fessin servir la deixalleria. Aquesta proposta va quedar sobre la taula a l’any 2007
i ara, creuen que això s’ha de tornar a plantejar vist que s’han incrementat les taxes en un 10%, per
tal que les famílies d’Arenys de Munt puguin compensar una part del rebut de la brossa amb les
aportacions a la deixalleria, i aprofitar aquest fet per fer més promoció i publicitat a l’ús de la
deixalleria. A l’acord del ple que ara es proposa aprovar es diu que no s’escau aquesta bonificació
perquè la LRHL no ho té en compte, i diu que, si bé això és cert, fa anys que altres municipis de
Catalunya i del Maresme ho fan i per tant, si tècnicament altres municipis ho han pogut vehicular per
tal que fos possible, només és voluntat política, i caldria buscar altres motius polítics i no excusar-se
amb que la LRHL no ho permet.
Finalment, diu que troba interessant l’al·legació del Síndic en relació a la gent que no vulgui pagar el
gual i que tingui porta grossa per on pugui accedir un cotxe, per evitar pagar taxa de gual hagi de
posar un pivot o element a la vorera, i que queda sorprès pel fet que calgui posar un element per
obstruir el pas del cotxe si no tenen placa de gual, donat que això no ho ha vist en cap municipi.
Voldria que en el torn de rèplica se li aclarís a nivell tècnic el motiu d’aquest fet.
Per tot això, ERC votarà en contra.
El regidor Sr. Morell diu que en el Ple de 17-11-11 van votar a favor de l’aprovació inicial de les
ordenances fiscals per l’any 2012, pels motius que ja es van exposar i que ara no reiterarà. Però pel
que fa als acords respecte les al·legacions presentades, no ho comparteixen, no en la seva totalitat,
sinó en casos concrets, com per exemple, que calia admetre la de la taxa de clavegueram, perquè
promou l’estalvi d’aigua, ja que vincula el seu import al consum. La desestimació basada en criteris
d’oportunitat o que la seva estructura s’ajusta a la legalitat, no la compartim, doncs si oportunament
es pot fer una modificació que promogui tant l’estalvi d’aigua com de diners pel consumidor,
benvinguda sigui, i per altra banda entenen que posar-la en marxa no entra en el terreny de la
il·legalitat.
Entén que des d’un punt de vista legal no s’admeti a tràmit l’al·legació de modificar la llicència
d’obertura de nous comerços o empreses, només des d’un punt de vista estrictament legal, perquè no
es va modificar l’ordenança, però creu que molts, potser tots els partits polítics en campanya electoral
_____
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estaven a favor d’una mesura d’aquest tipus per afavorir l’economia del poble, i que amb voluntat
política, no hauria de ser un obstacle insalvable.
O que es desestimi l’al·legació de la taxa de guals, també per motius estrictament legals, doncs no
procedeix a incloure en una ordenança fiscal allò que no és un fet que tributi, però sí creu que és un
fet que es podria valorar com suggereix la proposta de Serveis Generals, i deixar-ho clar en un
reglament independent.
Per tot això, tractant-se de pronunciar-se globalment respecte aquest punt, PSC votarà en contra.
El regidor Sr. Molons diu que respecte l’al·legació de vincular la taxa d’aigua a clavegueram, no són
certes les afirmacions que s’han fet des d’ERC. Des d’un inici ell va informar que el Consell
d’Administració de Gusam es va posar com a objectiu treballar, durant l’any 2012, l’aspecte
conciliador entre aigua i clavegueram i per tant, sobra l’afirmació de que no hi creuen en aquesta
vinculació, considerant que és gratuïta. Així, el govern municipal i de l’empresa GUSAM treballaran en
aquesta línea, tal i com ja se’ls va dir en el seu moment i bé sabien que tenien aquesta intenció, i té
dades objectives al respecte. Però fer aquest canvi per les ordenances fiscals de 2012, implica molta
feina i temps, del que no s’ha disposat, i això es pretén fer durant el 2012 per les ordenances fiscals
de 2013.
Respecte l’al·legació dels guals demana que els que s’han manifestat en aquest sentit diguin com
impedir que qui tingui una porta grossa no pugui entrar si no paga el gual, i així no discriminar a qui sí
ho fa. A part, està pensat durant el principi de 2012 fer una ordenança genèrica, malgrat que encara
no es sap el nom, que regularà: guals, façanes i altres temes que no es poden tractar en ordenances
fiscal però que cal solventar, i ja es té un esborrany.
Fa una reflexió general en el sentit de què totes les al·legacions que ara es resolen i que s’han
presentat tant per partits polítics com pel síndic, són millores que es podrien haver presentat en el
procés participatiu, i evitar duplicar del personal municipal i despeses per organitzar un ple. Aquest
tràmit d’al·legacions està pensat per si algú (vilatà) veu vulnerat el seu dret o il·legalitat o alguna cosa
no és justa per la població, però no per fer propostes amb millores, doncs ja hi havia un tràmit per
això.
El Sr. Alcalde diu textualment:
“El fet que avui el Govern voti en contra de l’estimació de les propostes presentades no vol dir que no
s’estigui d’acord en l’aplicació d’aquestes propostes.
Una al·legació és qualsevol manifestació de la voluntat d’una part interessada contra una aprovació
inicial realitzada per l’administració.
Les al·legacions, però, són rectificacions, correccions de tipus material o jurídic sobre allò que s’ha
aprovat provisionalment i que es troba en exposició pública.
Fer propostes noves, en format d’al·legacions, durant la fase d’informació pública restringeix la
participació ciutadana atès que, en el cas que s’aprovessin, ja no hi hauria una segona fase, o una
nova fase, d’informació pública impedint d’aquesta manera als ciutadans ser coneixedors d’aquesta
nova proposta i obligant-los, en el cas que es volgués recórrer aquesta aprovació, anar al contenciós
administratiu per intentar rectificar la nova decisió adoptada.
Per altra banda, en el cas que la proposta, ja sigui nova o sobre un expedient en exposició pública,
que es presenta mitjançant l’al·legació, no s’ajusti a la legalitat vigent, aquesta no pot ser acceptada
per l’Administració, en aquest cas la local, ja que seria aquesta administració autora d’una il·legalitat
que podria ser recorreguda en els tribunals contra aquesta administració i no contra aquells que han
induït la il·legalitat mitjançant una al·legació.
En aquests documents que s'han presentat contra les Ordenances Fiscal s’han fet suggeriments de
millora d’aquestes Ordenances Fiscals, amb alguna proposta nova, però no s’han fet rectificacions o
correccions de tipus material o jurídic sobre allò aprovat inicialment que dugui a haver-les d’incorporar
i per tant a ser aprovades.
Entenent que el que s’ha presentat són propostes de millora i no rectificacions o correccions, hauria
estat molt millor presentar aquestes propostes en el procés participatiu que es va iniciar a l’1 de
setembre i que va acabar el 20 del mateix mes.
_____
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Vull recordar que totes les propostes que es van presentar en aquell procés i que s’ajustaven a la
legalitat vigent van ser incorporades a les Ordenances Fiscals que es van portar a Ple el 17 de
novembre.
I que aquelles que no s’ajustaven però que, mitjançant un anàlisi i un treball posterior, es podien
incorporar, es va donar l’opció de fer-los per tal d’incorporar-los en les Ordenances Fiscals per al
proper 2013.
Per tant, d'haver-se presentat dins d’aquell procés ara, potser, no s’hauria hagut d’endarrerir
l’aprovació de les Ordenances ni la seva incorporació en el terminis establerts, ni s'hauria hagut de fer
un Ple Extraordinari per tractar-les.
Parlant de la proposta que fa referència a la taxa de clavegueram per vincular-la al consum d’aigua,
estem parlant d’una proposta nova. Però una proposta que no es va presentar en aquell procés de
participació ciutadana. Per tant, no es troba, aquesta proposta nova, en el període d’exposició pública
que possibiliti ser analitzada al detall pels ciutadans, entitats o grups polítics.
Si s’hagués presentat en aquell procés participatiu s’hauria pogut desenvolupar la proposta
econòmica i s’hauria pogut fer establint preus de la taxa a partir de determinats consums. Aquesta
proposta, com a proposta, no es pot desenvolupar en un procés de resolució d’al·legacions en què,
aquestes, han de dir si s’està incomplint la legalitat vigent d’allò que s’ha aprovat.
Incorporar aquesta proposta a les Ordenances Fiscals per al 2012 és força complexa perquè s’ha de
treballar detalladament i minuciosa. No n’hi ha prou a fer la proposta.
Per altra banda, és una proposta plenament lògica. No només és lògica sinó que és la proposta sobre
la qual està treballant GUSAM des de l’1 d’octubre d’aquest any per poder-la incorporar a les
ordenances fiscals pel 2013. Concretament s'està treballant per tal que la taxa gravi a partir de l'ús
que es faci de la claveguera, entenent que aquella llar que gasti més litres d'aigua fa més ús de la
claveguera i per tant hauria de pagar més que no pas aquella llar que en gasti menys.
Una redistribució més justa i més en la línia que s’ha començat a aplicar en aquestes Ordenances
Fiscals pel 2012, de què pagui més qui més en faci ús dels serveis públics.
Però, ara bé, per poder contemplar aquest proposta s’havia, primer, d’unificar el servei de gestió de
l’aigua potable amb el servei de gestió del clavegueram, fent un servei de gestió integral de l’aigua.
Mentre el servei de gestió de l’aigua potable estava en mans de la concessionària SOREA i el servei
de gestió del clavegueram estava en mans de l’Ajuntament, aquesta unificació era impossible, perquè
la gestió dels dos serveis estava en mans diferents.
Perquè, entre d’altres coses, des de l’Ajuntament es desconeixia els consums d’aigua potable que
realitzava cada habitatge per poder imputar la taxa de clavegueram. I es desconeixia atès que
SOREA no facilitava aquesta informació a l’Ajuntament.
Ara, amb el traspàs de la gestió de l’aigua potable a GUSAM, mitjançant la marca ‘AIGÜES
D’ARENYS’, i traspassant la gestió del clavegueram també a GUSAM, es comencen a donar les
condicions adequades per poder aplicar la taxa del clavegueram a partir del consum d’aigua i per tant
gravar aquest servei d'una forma molt més justa.
És en aquesta proposta en la qual estant treballant a GUSAM, de forma detalla i minuciosa, per les
properes ordenances, no per aquestes. També és la proposta que volem des d’aquest Govern, per
això se li ha fet aquest encàrrec, i, a més, coincideix amb el que vostès demanen.
Aquest canvi produirà importants beneficis a la població i als habitatges que han d’assumir la taxa de
clavegueram.
Per tant, al final, haurem de concloure que haver traspassat la gestió de l’aigua potable a GUSAM i
haver rescindit la concessió a SOREA, no ha estat tant mala idea, ja que sinó no seria possible aplicar
el suggeriment que proposen i sobre la qual nosaltres també estem treballant.
Pel que fa a l’al·legació sobre bonificar la taxa d'escombraries a partir de l’ús de la deixalleria,
aquesta proposta ja es va presentar en el procés participatiu per les Ordenances Fiscals i es va fer
per part de la CUP. A més a més, es completava demanant que també s’apliquessin descomptes en
funció de la utilització de l’autocompostadora.
En aquell procés es va informar que no es podien aplicar aquests descomptes, justament pel mateix
motiu legal que ara es desestima la seva al·legació/proposta, o sigui, la legislació actual només
contempla bonificacions de les taxes a partir de la capacitat econòmica del subjecte passiu. D’aquesta
forma queda prou evident que no és la voluntat d’aquest Govern de no acceptar aquesta bonificació,
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sinó que existeix un impediment legal, que d’acceptar-la podria comportar conseqüències jurídiques
contra l’Ajuntament. De ben segur que vostès, com nosaltres, no volen incrementar el volum de
contenciosos contra l’Ajuntament.
Respecte a aquesta proposta, en aquell procés participatiu també es va argumentar que en d'altres
municipis s’estava aplicant aquest descompte i, en aquelles jornades, es va assumir el compromís
dels presentadors, la CUP, d’estudiar com s'està realitzant en aquests altres municipis, de
desenvolupar-ho per, finalment, poder-ho incorporar en les properes Ordenances Fiscals.
La proposta que vostès han presentat no ha desenvolupat l’argumentació legal que ha de permetre
poder aplicar aquesta bonificació.
Ara bé, poden treballar conjuntament amb la CUP aquest desenvolupament per tal de presentar
aquesta proposta, de cara a les noves Ordenances Fiscals, totalment elaborada per a què sigui
acceptada i incorporada el més ràpidament possible.
Pel que fa a la proposta de bonificar en un 95% la taxa de llicència d'obertura per a noves
activitats, aquesta proposta ja va ser presentada per ERC en el procés de participació ciutadana i es
va informar, igual que la proposta anterior, que no es podien aplicar aquests descomptes, justament
perquè la legislació actual només contempla bonificacions de les taxes a partir de la capacitat
econòmica del subjecte passiu.
Malgrat això, també es va dir que existien un matisos que calia desenvolupar-los i se'ls hi va demanar
que els treballessin de cara a les properes Ordenances. Malgrat això, no veiem que en la seva
proposta s'hagin desenvolupat aquests matisos que possibilitarien poder aplicar aquesta bonificació i,
realment, és una llàstima que no ho hagin fet, perquè pensem, com vostès, que en un moment de
crisi com l'actual cal aplicar mesures per afavorir que industries i comerços triïn Arenys de Munt com
una ubicació preferent. Haver realitzat aquesta tasca de desenvolupament dels aspectes que
permeten incorporar aquesta bonificació per començar-la a aplicar durant aquest any 2012, hauria
estat important i de ben segur que nous emprenedors els hi haurien agraït.
Els encoratgem a treballar aquests aspectes i ha desenvolupar-los de cara al procés de participació
ciutadana que dugui a incorporar aquestes bonificacions de cara a les ordenances fiscals del 2013.
Tampoc hauran d'esperar gaire perquè el procés de participació ciutadana per les properes
Ordenances Fiscals començarà a mitjans del proper febrer.
En aquest sentit, des del Govern volem deixar molt clar que si es denegen aquestes propostes avui,
és perquè no s'han desenvolupat prou bé per poder ser incorporades, i no s’han fet dins del procés de
participació ciutadana ja que si ho haguessin fet, potser ens hauríem plantejat incorporar-les, ja que
tenim voluntat política de poder-les aprovar. Fora del procés de participació ciutadana, tot i que es
poden presentar al·legacions, han de ser per correccions o modificacions materials o jurídiques
respecte a la documentació que està en exposició pública, ja que la presentació de propostes noves
restringeix el procés necessari de participació i d’informació pública que es mereixen els vilatans i que
garanteix el compliment de l’estat de dret, un dels principis bàsics de la democràcia.
Ara estem en un procés d'ajustaments de les normes al marc jurídic i aquest ajustament no s'ha fet de
forma adequada.
El Govern té la voluntat d'incorporar aquestes propostes, però donant compliment al marc legal i a la
necessària informació pública que necessiten els vilatans, d'altra manera donaríem peu a algun
possible contenciós contra l'Ajuntament i en aquest sentit no volem que sigui ni per nosaltres, si ho
podem evitar, ni per alguna proposta del Grup Municipal d'ERC que algun veí o entitat o associació
plantegi un contenciós contra l'Ajuntament.
En aquest sentit, les propostes que fan referència a la taxa reguladora per l'entrada de vehicles a
través de les voreres, tampoc no es poden aprovar per una qüestió de legalitat.
Aquestes propostes també van ser presentades al procés de participació ciutadana i es va demanar
que es desenvolupessin correctament per poder plantejar la seva incorporació en les properes
Ordenances Fiscals.
Potser existeixen possibilitats de ser incorporades aplicant criteris diferents al proposats actualment,
però aquests s'han de buscar i s'han de poder justificar adequadament si no volem caure en
contradiccions que ens portin a què algú plantegi un contenciós contra l'Ajuntament amb possibilitat
de guanyar-lo.”
_____
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Finalment, ha de donar la raó al Sr. Molons quan comenta que des del govern s’està treballant en la
redacció d’una ordenança àmplia per regular temes tècnics que no queden resolts i que no es poden
tractar en ordenances fiscals, i que espera que pugui ser aprovat en breu.
S’inicia el torn de paraula:
El regidor Sr. Sánchez diu que el Sr. Alcalde pot quedar tranquil perquè des d’ERC no faran cap
denúncia ni interposaran cap contenciós administratiu, i tot el que fan ho fan des del punt de vista
democràtic. Entén que fer judicis seria mala feina pel poble. Diu que s’ha parlat de participació
ciutadana i que ara s’està perdent el temps fent un ple, però no es va dir res en la sessió participativa
respecte el clavegueram, i si bé és cert el que ha dit el Sr. Molons, diu que entenien que es faria per
l’any 2012, i que no els van avisar que passaria al ple de novembre la mateixa estructura d’ordenança
incrementada en un 3% i sense cap referència a aquesta vinculació, així com tampoc els van deixar
dir-ho en el procés participatiu. Diu que fa riure que digui que es poden rebre contenciosos
administratius pel tema de la brossa, però que si tan preparats estan (fa símil de la figura del gerent
amb jugador de futbol), podrien trucar a l’Ajuntament d’Alella (governa ERC) o de Pineda de Mar i
còpia-pega el que ells tenen, i no cal grans debats ni grans estudis, perquè són coses senzilles
d’aplicar, i si no són capaços de fer això, doncs tingui per segur que els ajudaran a fer aquestes
tasques.
El regidor Sr. Molons indica que s’havia deixat de comentar un tema, però en part el Sr. Alcalde ja ho
ha dit. Respecte la deixalleria, per un futur i tal i com es va dir en el Ple passat, s’estan estudiant
altres temes de gestió que permetran controlar millor com la gent en fa ús i per tant, així demostra que
estan cercant noves maneres de gestionar la deixalleria. Diu que si presenten propostes poden
adjuntar la justificació que indiqui que això es permet i així contraargumentar als serveis jurídics i
econòmics municipals. A més, cal mirar quin tipus de comentaris es fan perquè fer el comparatiu del
gerent amb futbolista està una mica fora de lloc. Fer demagògia amb sous o amb persones és molt
fàcil, i aquest és un poble petit i tot es sap i no cal anar assenyalant amb el dit a la gent, i creu que
s’ha de defensar que tots han de viure dignament i que no cal fer atacs personals. Demana una
reflexió.
El Sr. Alcalde agraeix les propostes d’ERC i la voluntat de col·laborar amb el govern per redactar les
ordenances fiscals.
Posada a votació la proposta, aquesta s’aprova per set vots a favor del Sr. alcalde president En Josep
Manel Jiménez i Gil i els tinents d’alcalde N’Alfons Molons i Antius, Na Sílvia Vázquez i Marquès, Na
Montserrat Carreras i Cort i En Fèlix Galceran i Aliberch i els regidors Na Jèssica Flores i Travesa, Na
Elena Navarro i Sanchís dels grups CUP i CIU i sis vots en contra dels regidors En Joan Rabasseda i
Ferrer, N’Antònia Vila i Paituví, Na Marta de la Iglesia i Formatger, En Josep Sánchez i Camps i En
Santiago Morell i Capellera i en Ramon Planas i Freixas, dels grups ERC, PSC i PP.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada la
mateixa, essent les dinou hores i trenta-set minuts, de la qual cosa, jo, el secretari accidental,
CERTIFICO.

_____

