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ACTA PLE EXTRAORDINARI 2 DE NOVEMBRE DE 2006 
 

Caràcter: extraordinari 
Data: 2 de novembre de 2006 

Lloc: Casa de la Vila
 

 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JAUME DANTI I RIU 

 
Regidors 

ENRIC BARBANY I BAGES 

SANTIAGO MARTI DIAZ 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

JOAN IGLESIAS I BARCIA 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JORDI SALA I DRUGUET 

 
Absències justificades 
 
Absències no justificades  
DAVID DURAN I VIAPLANA 

 
Secretaria 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del 
vespre del dia 2 de novembre de dos 
mil sis, es van reunir sota la 
Presidència del Sr. Alcalde, els regidors 
que al marge es relacionen, assistits 
per la Secretària, a l’objecte de celebrar 
sessió ordinària, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ ORDENANCES 
FISCALS 2007  

 
2. EXPEDIENT MODIFICACIÓ I 

HABILITACIÓ DE CRÈDITS AL 
PRESSUPOST GENERAL 2006 
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1. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2007  
 
La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals estableix en 
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Les Ordenances fiscals 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 els termes exigits per la Llei 1/1998, de Drets i garanties dels 
contribuents. Per tal que efectivament les Ordenances compleixin aqueixes funcions 
cal adaptar-les puntualment a les modificacions legals significatives, la qual cosa es fa 
mitjançant els presents acords. 
 
Vistos els informes tècnics i econòmics a què es refereix l’article 25 de la Llei 39/1988, 
en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels 
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 de la Llei 
39/1988. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Regidoria de l’Àrea Econòmica,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU i 
de PP, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, i segons consta a l’expedient 
annex:  
 
Número  1.- Impost s/ béns immobles 
Número  2.- Impost s/ vehicles de tracció mecànica 
Número  3.- Impost s/ construccions, instal·lacions i obres 
Número  4.- Impost s/ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
Número  7.- Taxa llicències urbanístiques 
Número  8.- Taxa llicències obertura establiments 
Número  9.- Taxa Cementiri Municipal  
Número 10.- Taxa de recollida i eliminació d’escombraries 
Número 13.- Impost s/ activitats econòmiques 
Número 16.- Taxa ocupació del sòl per instal·lació de quioscos, etc.  
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquests acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat d’un nou acord. 
 
 
El regidor Enric Barbany explica que en vista de la despesa corrent que es preveu pel  
2007, l’ampliació de serveis,la creació de nous serveis, i l’augment de despesa per 
l’increment d’abastaments, l’equip de govern creu que la proposta cobrirà aquestes 
necessitats. El detall de les modificacions és el que ja es va parlar a la Comissió 
Informativa. I ressalta que es van introduint d’any en any, noves bonificacions. En 
aquest cas, a l’actual modificació se n’introdueixen 5 i una s’actualitza. 
Destaca en l’impost sobre construccions i obres, que la taxa de llicències urbanístiques 
té una bonificació del 50% per aquells projectes que presentin mesures ambientals i 
d’ecoeficiència. D’altra banda, la retolació dels establiments si és en català, estarà 
exempt de la taxa corresponent.  
DE la taxa d’escombraries la bonificació és del 10% si s’acredita l’ús de la deixalleria, i 
15% per fer compostatge casolà.  
 
El regidor Joaquim Brustenga comenta sobre l’IBI: el que és vigent és el 25% de 
bonificació en famílies nombroses, sempre i quan l’immoble tingui un valor inferior a 
120.000€. La proposta és de 35% de bonificació, amb la condició que l’immoble tingui 
un valor inferior a 130.000€. CIU, l’any passat va proposar que s’establís el màxim de 
bonificació que preveu la llei (90%), i en canvi només s’amplia un 10% respecte l’any 
passat. També van proposar la bonificació del 50% en edificacions que utilitzessin 
energies renovables, però no s’ha aplicat.  
En referència a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, sempre s’ha sostingut el 
criteri de qui més té, més paga; es va aconseguir una pujada en aquests vehicles del 
10%, i no pas el que indep-ERC i PSC proposava, que era el 30%. Però ara ja no es 
pot apujar més, ja que s’ha arribat al topall. I ara, es produeix situació que els de més 
cilindrada no tenen pujada, es mantenen, i en canvi els de menys cilindrada se’ls 
incrementa l’impost, i això mateix succeeix amb les motos.  
Sobre l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, és cert que hi ha 
bonificacions si es porten a terme mesures d’ecoeficiència, però no es recull la 
bonificació de fins el 90% en aquelles obres per adaptar vivendes per a millora de 
l’accessibilitat, d’aquelles persones amb mobilitat reduïda. L’equip de govern va dir que 
ho aplicarien, però no ha estat així.  
Sorprèn com essent socialistes i d’esquerres, no es tingui aquesta sensibilitat social. 
 
De les taxes de llicències urbanístiques, l’exempció en l’ús de retolació en català no la 
discuteixen, però no quadren les sensibilitats de les que parlaven i considera que és 
una mala actuació si es comparen les bonificacions per les obres de millora 
d’accessibilitat amb l’exempció de taxes per a la retolació en català. 
Respecte la taxa d’escombraries, consideren complicat l’ús de la targeta de la 
deixalleria, ja que a la apràctica resultarà inoperatiu, que no ho farà servir ningú.  
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Respecte la taxa per ocupació de sòl, diu que augmenta el 100%. Així, els firaires que 
han pagat per exemple, 50€, ara n’han de pagar 100, i a més recalquen que quan es 
farà més evident serà durant el mes d’agost, un cop passades eleccions, amb al qual 
cosa qui carregarà amb les crítiques serà qui governi en aquell moment. El regidor no 
entén que s’apugi de cop el 100%, i no es faci de manera gradual.  
 
El regidor Enric Barbany lamenta que fa 3 setmanes es va preparar una reunió amb 
els grups municipals per a parlar del la modificació de les ordenances fiscals, a la que 
no hi van assistir ni el grup de CIU ni PP, i la setmana passada es a celebrar la 
Comissió Informativa, i es va tornar a donar temps per a presentar propostes, i en cap 
d’aquests moments se n’han presentat. El regidor diu que aquesta no és la manera ni 
el moment de millorar les propostes. 
Referent a l’IBI, el regidor considera que les bonificacions que s’aplicaran són les que 
pertoquen per les comparatives que s’han fet amb d’altres municipis, i per la resta de 
bonificacions que reben les famílies nombroses. L’IBI és un dels impostos més 
universals, i el que cobreix una gran part de les despeses, i per tant, no deixa de ser 
opinable, el que planteja CIU.  
En referència a les energies renovables , hi ha bonificacions tant en l’impost com en la 
taxa. Segons el recent decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, se’n desprèn que aquestes mesures 
són d’obligat compliment en l’obra nova, de manera que no es considera millora i per 
tant bonificable. I per tant, la bonificació s’introdueix a l’impost i la taxa per obres a les 
edificacions existents. 
De l’IVTM, es preveia que s’haurien actualitzat en aquests anys els topalls, i el cas és 
que no ha estat així; l’augment és del 3% en aquell tipus de vehicles utilitzats 
majoritàriament. 
Les dues bonificacions en les taxes d’escombraries es consideren adequades i la 
manera de fer servir els sistema (de la targeta d’utilització de la deixalleria), no és més 
complicat que altres sistemes que fem a la vida diària, així que no creu que això 
esdevingui cap problema. El regidor creu que és una mesura adequada i àgil per 
l’administració i es promourà tant l’ús de la deixalleria com del compostatge casolà. 
Referent a la taxa per ocupació de sòl, el regidor recorda que és una taxa que es va 
implantar ara fa poc i que d’alguna manera estava de prova, abans es feia un 
cobrament per les parades de Festa Major.  Quan es va crear la taxa era de 0,50€ per 
m2, però en el transcurs del temps, s’ha observat que els costos de gestionar i 
instal·lar i distribuir les diferents parades, etc,, i pel que fa al personal que s’hi dedica i 
als serveis varis, així com per la demanda que hi ha, era oportú augmentar el preu i 
passar a 1€/m2. És a dir, es tracta d’una adequació en vista de l’experiència que han 
tingut els serveis municipals.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que segons l’acta de novembre del 2005, el grup de 
CIU havia proposat, “que l’impost de construccions, instal·lacions i obres diu la llei que 
es permet a aquelles que siguin de nova creació que facin accessos i condicionament 
per a persones amb discapacitat, es podrà fer bonificació de fins al 90%. Són opcions 
que permet la llei, i que no s’estan aplicant”. La qüestió doncs, no és referent a si s’han 
fet o no propostes a les reunions de la setmana passada, sinó que és des de l’any 
passat que s’han fet propostes i no han estat ateses.  
 
El regidor Enric Barbany diu que el que acaba de nombrar el regidor és en referència a 
nova construcció, i al que s’està referint el regidor Barbany és a aquelles obres 
d’adequació per a qüestions d’accessibilitat per a mobilitat reduïda, i en aquest cas la 
bonificació és del 100%, i ja s’està aplicant des de l’any passat. El regidor diu que són 
casos diferents el d’haver de fer obres que generen un cost sobrevingut, del cas de 
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dissenyar o projectar dels del principi una edificació en la que ja es contemplin aquests 
mesures i elements d’accessibilitat, i de  supressió de barreres arquitectòniques, doncs 
en aquests casos el cost no és sobrevingut. 
 
El regidor Brustenga diu que l’esperit és precisament que una obra de nova creació, 
precisament s’encareix, per haver de recollir aquests adaptacions.  
 
L’alcalde, opina que no és un tema del que es va dir l’any passat, sinó de trobar un 
espai per a buscar el consens entre els diferents grups, i en tot casa hi ha d’haver 
voluntat.  
 
El regidor Brustenga no està d’acord amb què es plantegi com a una manca de 
voluntat, perquè en moltes actuacions, CIU ha estat al costat del govern i ha recolzat 
acords i maneres de fer, encara que no hi ha estat del tot d’acord, com per exemple el 
tema del riu. 
 
L’alcalde diu que no estava fent una generalització, sinó parlant del que ara ens ocupa, 
que considera són qüestions prou importants.  
 
El regidor Barbany diu que els Serveis Econòmics sí que han tingut en compte les 
proposes de l’any passat, i vol pensar que la proposta final que es porta avui a 
aprovació, no difereix del que CIU plantejava.  
 
 
S’APROVA PER 6 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I PSC, 1 ABSTENCIÓ DE PP I 3 
VOTS EN CONTRA DE CIU.  
 

 
2. EXPEDIENT MODIFICACIÓ I HABILITACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST 

GENERAL 2006 
 

 
Aquesta Alcaldia, a l’empara d’allò que estableix l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, sotmet a la consideració del Ple de 
l’Ajuntament, el present expedient número 1/2006 d’HABILITACIONS I SUPLEMENTS 
DE CRÈDIT, al Pressupost General d’enguany, finançat amb baixes de crèdits de 
partides que s’estimen reduïbles d’import 467.722,94 euros, i part del romanent de 
tresoreria resultant de la liquidació del pressupost del 2005, d’import 71.894,51 euros i 
per nous ingressos d’import 12.060 euros, resultant un total de CINC-CENTS 
CINQUANTA-UN MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS (551.677,45€). 
 
L’habilitació que es proposa, ve determinada pel fet de no existir consignació expressa 
en el vigent pressupost, i que es detalla a continuació: 
 
Partida                               Denominació                               Import               . 
 
121/160021 Seg.Social dif.cotit.2001/05 pers.funcionari 7.679,83 
222/160022 idem. Policia local 9.641,66 
432/160020 idem. Personal laboral 11.818,94 
511/601037 Pav. Pista pol.Can Marqués 7.600,00 
511/601038 Pav. C/ Verge Pilar 18.500,00 
511/611014 Adeq. Crta. Ca l’Espardenyer 40.104,02 
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442/620005 Implantació pla residus 43.000,00 
441/620006 Claveg.Ppo-2 Can Torras 270.000,00 
431/622012 Adeq. Finca Pl. Esglesia 6.633,00 
511/625011 Mobiliari de parcs i jardins 10.500,00 
451/622013 Escola música 5.000,00                                            

                                Total partides a habilitar:              430.477,45 Euros 
 
 
Pel que fa als SUPLEMENTS, venen determinats, en haver-se comprovat que les 
dotacions que figuren en el Pressupost General d’enguany, són insuficients per 
atendre les finalitats de cada concepte, i són els següents: 
 
PARTIDA        DENOMINACIÓ                      ACTUAL      SUPLEMENT      DEFINITIU 
011/310014 Interessos prèstec BCL 4.500,00 1.350,00 5.850,00 
011/310015 idem. C.A.C. 7.100,00 1.350,00 8.450,00  
011/310017 idem. Invers./04 13.500,00 3.100,00 16.600,00 
011/310018 idem. BBVA 8.800,00 1.300,00 10.100,00 
011/310019 idem. Inver/05 25.500,00 8.900,00 34.400,00 
121/121010 Retrib.compl. Adm.Gral 120.791,00 7.900,00 128.691,00 
121/130002 Retrib.pers.lab.oficines 49.404,00 3.800,00 53.204,00 
121/489003 Aport.Jutjat de Pau 10.000,00 500,00 10.500,00 
222/121011 Retrib. Compl. Policia 201.210,00 13.500,00 214.710,00 
222/130017 Retrib. Aux.Ad.centraleta 19.946,00 6.500,00 26.446,00 
422/130022 Retrib. Personal E.Bressol 182.181,00 14.000,00 196.181,00 
422/160022 Seg.Soci.pers.E.Bressol 59.650,00 4.500,00 64.150,00 
432/130004 Retrib.pers.brig.obres 198.404,00 2.500,00 200.904,00 
444/210007 Neteja Riu 12.000,00 12.000,00 24.000,00 
121/625040 Mobiliari equip.munic. 10.000,00 15.000,00 25.000,00 
432/623001 Enllumenat públic 35.000,00 25.000,00 60.000,00 
                                                    ...................................................................................... 
                                                    TOTALS: 957.986,00 121.200,00 1.079.186,00  
 
RESUM 
 
Import partides a habilitar 430.477,45 
Import partides a suplementar 121.200,00 
                                      ........................................ 
      TOTAL EXPEDIENT:    551.677,45  Euros 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció dels grups CIU i 
PP, 
aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació del present expedient de 
suplements i habilitacions. 
 
El regidor Enric Barbany explica la proposta de suplementar i habilitar diferents 
partides, que en el cas de l’habilitació diu que per una banda hi ha partides que convé 
habilitar perquè es considera que cal fer l’any 2006, i d’altres perquè malgrat no caldria 
perquè hi ha vinculació, per la seva importància és bo que quedi reflectit perquè el 
ciutadà conegui a què es destinen els diners.  
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El regidor ressalta les partides de la seguretat social, i pel que fa a suplements, explica 
que en haver pujat els tipus d’interès, cal augmentar les partides d’interessos com 
també les de personal per a substitucions, i enumera també la neteja del riu i 
l’enllumenat públic, que en aquest cas explica que com ja s’ha parlat a la Comissió 
Delegada, és fruit d’haver aconseguit una subvenció per a millores en l’enllumenat. 
 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que hi ha 43.000€ que s’habiliten pel pla de residus, 
però en canvi diu que hi ha una partida de 52.000€ de gestió, que no s’ha fet servir.  
En referència a l’adequació de la finca de la plaça de l’església, ja es va discutir l’any 
passat, quan es va augmentar la partida, que no creien que toqués fer-ho en aquella 
partida, i l’hi van posar, però sense fer-ho servir, i enguany encara s’augmenta. 
Pèl que fa a d’altres suplements, per a fer la neteja del riu opina que des del principi 
s’havia de fer entrar la maquinària. Per no haver fet una bona gestió dels del 
començament, les conseqüències són que hi ha un augment dels costos. 
D’altra banda, els sorprenen algunes baixes: les obres de la passera del riu, comés 
que es va comptabilitzar una despesa prevista de 46.000€ si va costar-ne 3.000? 
L’altra baixa és el Camí de Caldes, el que ha acabat costat és inferior al que hi havia 
previst. Per últim, si hi ha diners sobrants en la partida de reurbanització de barris, no 
entenen per què no es destinen a refer o a fer de nou obres als diferents barris que ho 
necessiten.  
 
El regidor Enric Barbany respon a les diferents qüestions: de les partides de residus, 
no és cert que no s’hagin usat diners de la partida de gestió de residus, se n’ha usat 
una part. Per la implantació del nou servei calia una partida d’inversió, perquè era lògic 
per la naturalesa del concepte, ja que només hi serà ara, només hi haurà un cop la 
implantació. L’altra, de gestió, sí que hi haurà uns costos, però potser menys dels 
estimats, i per tant hi ha un estalvi.  
Sobre l’adequació de la finca de la plaça de l’església, l’adequació com a tal, es va fer 
en l’exercici 2006, i per això s’habilita una partida expressa, perquè en quedi 
constància.  
La neteja del riu es fa amb algunes correccions respecte d’altres anys, per a 
aconseguir millors resultats. Respecte la passera, l’antiga se la va endur el riu, i 
s’havia encarregat estudi per a fer-ne una de nova, però amb la neteja del riu s’ha 
trobat l’antiga, i es va triar de restaurar-la, que ha tingut un cost de només 3.000€, per 
comptes de fer-ne una de nova.  
En relació a les altres dues baixes que comenta el regidor de CIU, la previsió era de 
fer el paviment del Camí de Caldes, i efectivament se n’ha fet un tros però no la 
totalitat, a l’espera de l’execució de les obres del col·lector. L’estalvi és degut a que no 
s’ha fet íntegre, i perquè s’ha aconseguit més econòmic. 
Per últim, el regidor està d’acord amb que cal fer un inversió en els barris, però si no 
es fa, és perquè prèviament s’han de tenir les reunions amb els veïns, i perquè no 
sempre s’arriba a tot, amb recursos humans, tècnics i de calendari. De tota manera, és 
un percentatge baix de la partida, el que es dóna de baixa.  
 
 
S’APROVA PER 6 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC I PSC, 1 ABSTENCIÓ DE PP I 3 
VOTS EN CONTRA DE CIU.  
 
 
I a tres quarts de nou del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la 
Secretària, ho certifico.   
 


