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ACTA NÚMERO 20/11
A la vila d’Arenys de Munt, essent les dinou hores i trenta-set minuts 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
i urgent 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 Gironès i Biarnés i pel secretari accidental de la corporació, Na Gemma García
Ramos.
Per part del Sr. Alcalde s’explica que degut a què la convocatòria del Ple extraordinari es va realitzar
en data de 23-12-11, i que amb posterioritat, i dins el termini atorgat a l’efecte, s’ha presentat en el
Registre de l’Ajuntament una nova al·legació, es proposa fer aquest Ple extraordinari urgent per tal de
donar-li resposta i poder aprovar definitivament les ordenances fiscals per a l’any 2012.
Posada a votació la urgència per tractar la proposta, s’aprova realitzar convocatòria extraordinària
urgent, 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.
Tot seguit, el Sr. Alcalde llegeix la següent proposta:
PROPOSTA PER LA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIO DE LES
ORDENANCES FISCALS PER AL 2012 i D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES MATEIXES
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 havent
finalitzat el període d’exposició pública, dins el termini s’ha presentat la següent al·legació:
* En data 27/12/2011 i amb número de registre 5326/11 s’ha presentat pel senyor Xavier Oller i
Artigas, en nom propi, escrit d’al·legacions que resumidament conté les següents:
- Primera: Que es faci un nou estudi econòmic de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de
la taxa per la prestació del servei de gestió de residus que permeti establir la taxa segons el
nombre de vilatans empadronats en cada vivenda i no segons els metres quadrats de la
vivenda o establiments o naus. Alhora, que es bonifiquin a les persones segons la seva
situació econòmica i s’estableixin les taxes segons un criteri de renda.
- Segona: Que s’estableixi una bonificació de la taxa aplicable a establiments i empreses que
facin obres, a raó del 50% per cada mes d’obra.
- Tercera: Que es faci una campanya sistemàtica per tal de reduir el volum de brossa i així
reduir la despesa municipal i la taxa.
Considerant que està legitimat 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).
Vist l’informe emès per la Interventora de l’Ajuntament en data d’avui dia 29/12/11, i tenint en compte
la normativa aplicable.
_____
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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.- DESESTIMAR totes les al·legacions formulades pel Sr. Xavier Oller i Artigas, les quals tenen
per objecte l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de
residus, pels següents motius:
-

pel que fa a la primera al·legació, i en concret a la proposta de fer un nou estudi de tarifes perquè
la taxa s’estableixi segons criteri de persones empadronades en cada vivenda o altres
establiments, es desestima perquè el cos de l’al·legació no es sustenta en una justificació legal
sinó en motius d’oportunitat.
Sense entrar a fons sobre la viabilitat o conveniència de la proposta, es fa constar que l’estructura
actual s’ajusta a dret i els preus aprovats es van justificar amb el corresponent estudi de costos.
Pel que fa a la proposta que es bonifiqui a les persones segons la seva situació econòmica i
s’estableixin les taxes segons un criteri de renda, es desestima en tant que l’article 5 de
l’ordenança ja preveu exempcions i bonificacions per raó de la capacitat econòmica del subjecte
passiu.

-

pel que fa a la segona al·legació, sobre la concessió de bonificacions quan es realitzen obres en
empreses o establiments: es desestima en tant que el TRLHL no contempla altre supòsit de
bonificació de les taxes que el de la capacitat econòmica del subjecte passiu (art. 24.4), i la
bonificació proposada no guarda, de per sí, relació directa amb aquesta circumstància.

-

pel que fa a la tercera al·legació, sobre la realització d’una campanya sistemàtica per tal de reduir
el volum de brossa i així reduir la despesa municipal i l’import de la taxa, es desestima en tant que
no es tracta d’una al·legació sinó d’una proposta sobre aspectes de gestió del servei o de
conscienciació de la població, de contingut no tributari, pel que no pertoca que siguin regulats en
una ordenança fiscal, d’acord amb l’art. 16 del TRLHL.

Segon.- Aprovar definitivament per a l’exercici 2012 i següents, la modificació de l’Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, segons figura a l’Annex
d’aquest acord del qual forma part a tots els efectes legals.
Tercer.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2012 i següents, la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen, segons figuren a l’Annex d’aquest acord del qual forma part a
tots els efectes legals:
Ordenança Fiscal número 1
Ordenança Fiscal número 2
Ordenança Fiscal número 3
Ordenança Fiscal número 5

_____

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica
reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i obres.
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
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Ordenança Fiscal número 6

reguladora de la Taxa d’expedició de documents
administratius

Ordenança Fiscal número 10

reguladora de la Taxa per la prestació del servei
d’inscripció al registre d’animals de companyia i de
recollida i manteniment dels animals en centre destinat a
l’efecte
reguladora de la Taxa per prestació de serveis en
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local
reguladora de la Taxa de clavegueram reguladora de la
Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal número 11

reguladora de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança Fiscal número 8

Ordenança Fiscal número 9

Ordenança Fiscal número 12
Ordenança Fiscal número 16
Ordenança Fiscal número 17
Ordenança Fiscal número 23

reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles
abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis
mitjançant la utilització de instal·lacions municipals
reguladora de la Taxa per utilització
privativa i aprofitament especial del domini públic.
reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques

Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, el qual entrarà en vigor a partir
del dia 1 de gener del 2012.”
El regidor Sr. Sánchez, en representació d’ERC, diu que no poden aprovar un tema que no han pogut
estudiar i per això voten en contra, de la desestimació, com a respecte a la persona que ha presentat
l’al·legació. Però igualment fa valoració per considerar que en aquesta al·legació s’ha fet una proposta
interessant relativa a la bonificació en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus als
establiments i empreses que mentre facin obres. Diu que si bé la llei no ho contempla, tal i com
sempre manté l’Ajuntament, i això és veritat, hi ha municipis que han cercat mitjans tècnics per acabar
aplicant-ho, igual que amb l’IBI, com Sant Cugat del Vallès. Aquest ajuntament a l’any 2012 apliquen
bonificació en temes de brossa quan durant 3 mesos hi ha obres públiques. Per tant, la LRHL diu una
cosa, però tècnicament es poden buscar solucions.
El regidor Sr. Morell, en representació de PSC, diu que no ha tingut coneixement d’aquestes
al·legacions fins ara i doncs, sense estudi previ, no veu lògic pronunciar-se i per això s’abstindrà.
El regidor Sr. Planas, en representació de PP diu que, a l’igual que els altres partits de l’oposició, i al
no tenir la documentació necessària fins ara, la seva votació serà en contra.
L’Alcalde, respecte la primera al·legació, diu que en el procés de participació es va fer una proposta
per mirar de plantejar aquesta taxa a partir d’un criteri de “qui més embruta, més paga” i es va
assumir el compromís d’estudiar-ho per les ordenances fiscal de l’any 2013 i, en el cas que la
proposta es desenvolupi correctament fins el mes de setembre, aquesta es podria incorporar.
Respecte la segona al·legació, diu que també existia una proposta en el procés participatiu feta per
un particular que demanava que la taxa d’escombraries es quantifiqués segons: habitatges, comerços
i industries separant pels volums de generació d’escombraries i, per tant, també es va assumir el
compromís d’estudiar-la per la seva possible incorporació a les ordenances fiscals de l’any 2013. Hem
de recordar que el procés participatiu es va iniciar al mes de juliol i les propostes van començar a
arribar a partir del mes de setembre per anar a ple el 17-11-11, i l’estudi de les propostes i taxes és un
_____
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treball intens i complicat, necessitant més temps per treballar aquests temes per poder-los
desenvolupar de forma correcta. Recorda que a Sant Cugat s’han fet modificacions a l’IBI en base
una proposta de la CUP, i en altres municipis també s’han incorporat, però abans d’adoptar-les es van
fer treballs tècnics i estudis per arribar a incorporar-la. És el que es pretén fer pel 2013.
Finalment, respecte la tercera al·legació, indica que són conscients que per reduir el cost de la taxa
d’escombraries i per millorar el servei i la conscienciació de la població. Aquest últim tema el
consideren important, i si es gestiona bé la recollida d’escombraries es podrà baixar la taxa. En
aquest tema ja s’està treballant des del govern i s’ha fet una proposta per tal que GUSAM la
desenvolupi i s’espera poder tractar, incorporar i aprovar algunes de les propostes que es presenten
avui pel 2013. I el vot contrari que hi ha avui a estimar les al·legacions és perquè s’estan treballant i
no es poden incorporar sense un degut plantejament jurídic i legal i cal contemplar el procés
d’exposició pública.
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, una abstenció del regidor En Santiago Morell i
Capellera, del grup PSC i cinc 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 Ramon Planas i
Freixas, dels grups ERC i PP.
Es tanca el ple, i com és extraordinari no hi ha paraula pel públic. Els regidors desitgen un molt bon
2012, i que sigui millor i profitós que el 2011.
I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada la
mateixa, essent les dinou hores i cinquanta minuts, de la qual cosa, jo, el secretari accidental,
CERTIFICO.

_____

