ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL,
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2015

Núm.: 14/2015
Assisteixen:
Alcalde-President:
Josep Maria Nolla Cabellos
Regidors:
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Miquel Antoni Granero Zapata
F. Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Secretària accidental:
Celia Maria Villa Sánchez
ORDRE DEL DIA:
1.- Pronunciament sobre la urgència de la sessió extraordinària i urgent
2.- Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per l’any 2016 al municipi
dels Pallaresos
Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental
1.- PRONUNCIAMENT SOBRE
EXTRAORDINÀRIA I URGENT.

LA

URGÈNCIA

DE

LA

SESSIÓ

Atès el contingut de l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. I atès el
contingut de l’article 7.3 i 9.3 del Reglament d’Organització Municipal
Atès que la urgència ve determinada fonamentalment per la necessitat de que la
matèria que avui s’aprova ha d’estar en exposició pública per un termini mínim de 30

dies hàbils, i ha de aprovar-se definitivament i publicar-se el seu text íntegre abans de
31 de desembre de 2015, es proposa al Ple:
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple de
l’Ajuntament dels Pallaresos a data 16 de novembre de 2015 pels motius anteriorment
exposats i en compliment del que legalment està establert.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, quatre (4) vots en contra, els dels
senyors Domínguez, Sans, Ensenyat i Vidal Guiamet, el Ple de l’Ajuntament aprova la
urgència i de la convocatòria i prossegueix amb l’ordre del dia.
Explicacions de vot
Sr. Sans.- Votem en contra de l' urgència de la sessió, tal com ja li vam manifestar en
el últim Ple del 26 d’octubre. Tothom sap quan s'han de tenir aprovades les
ordenances, i va ser aquest equip de govern qui va modificar el regim de sessions dels
Plens, motiu pel qual ja podia preveure la necessitat de fer un Ple Extraordinari a finals
d'octubre o primers de novembre. I reiterem un Ple Extraordinari és entenible, però
urgent? Això només s'entent per la voluntat de retallar-nos els plaços d'accés a la
documentació i per no tenir que fer comissions pressupostaries per tractar temes tant
importants com son les ordenances fiscals o el pressupost.

2. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER
L’ANY 2016 AL MUNICIPI DELS PALLARESOS
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici
2016, 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, per tal
d’adaptar-les a les necessitats del manteniment dels serveis municipals.
Nº1.- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº3.- Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Nº4.- Reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
Nº6.- Taxa per l’expedició de documents administratius
Nº9.- Taxa per llicencies urbanistiques
Nº10.- Reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència,
comunicació prèvia i declaració responsable de les activitats sotmeses al règim
de prevenció i control ambiental
Nº11.- Reguladora de la Taxa del Cementiri Local, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
Nº13.- Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Nº16.- Reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o de voreres
Nº17.- Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles,
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa
Nº21.- Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal,
instal.lacions esportives i altres locals de propietat municipal
Nº22.- Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia
Nº23.- Reguladora del subministrament d’aigua
Nº25.- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics

Nº26.- Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats
en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cimatogràfic
Nº30.- Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i
altres mitjans publicitaris
Atès el Decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de 15 de setembre de
2015, i l’anunci de models tipus d’ordenances fiscals pel 2016, aprovades per la Diputació
de Tarragona segons anunci, publicat al BOPT número 220 de 22 de setembre,
anunciant que els Ajuntaments que desitgin utilitzar els models tipus aprovats per la
referida Diputació hauran d’ajustar la tramitació administrativa al seu procediment.
I atès que la secretària accidental ha elaborat una proposta d’ordenances fiscals en base
als corresponents estudis de costos dels serveis derivats de les dades obrants a la
liquidació del Pressupost de Despeses Municipal que resta encara en execució juntament
amb l’evolució dels anys anteriors.
I atesa la voluntat de l’equip de govern d’introduir diferents modificacions es proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances fiscals, les
quals començaran a regir des de l’1 de gener de 2016 i continuaran vigents mentre no se
n’acordi modificació o derogació expressa, que figuren con annex.
Nº1.- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº3.- Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Nº4.- Reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
Nº6.- Taxa per l’expedició de documents administratius
Nº9.- Taxa per llicencies urbanistiques
Nº10.- Reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència,
comunicació prèvia i declaració responsable de les activitats sotmeses al règim
de prevenció i control ambiental
Nº11.- Reguladora de la Taxa del Cementiri Local, conducció de cadàvers i altres
serveis fúnebres de caràcter local
Nº13.- Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
Nº16.- Reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o de voreres
Nº17.- Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles,
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa
Nº21.- Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal,
instal.lacions esportives i altres locals de propietat municipal
Nº22.- Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia
Nº23.- Reguladora del subministrament d’aigua
Nº25.- Ordenança fiscal reguladora dels preus públics
Nº26.- Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats
en terrenys d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge
cimatogràfic
Nº30.- Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i
altres mitjans publicitaris

D’aquestes, a més, fer constar expressament que s’utilitzarà íntegrament el text articulat
aprovat per la Diputació de Tarragona, BOPT número 220 de 22 de Setembre, tot fent ús
de la capacitat normativa atorgada per la llei i es completarà l’annex dels models tipus
amb els elements potestatius que l’Ajuntament acordi, en les següents:
Nº1.- Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº3.- Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Nº4.- Reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen
s’han d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província, moment en que entraran en vigor.
Intervencions
Sr. Sans.- A l'ordenança numero 21, sobre les instal·lacions esportives ens agradaria que
el regidor d'esports ens expliques la retirada del benefici fiscal que permetia l'ús gratuït
del camp de gespa de les entitats esportives municipals?
Per un costat volem demanar per aprovar amb amplia majoria tot un seguit de
ordenances fiscals, que es parteixin en bloc, fent dos blocs. Un primer bloc amb les
ordenances, 3 – 4 – 6 – 9 – 11- 16 – 17 – 22 – 25 -26 i 30; i per un altre costat 1 – 13 – 21
i 23
Sr. Nolla.- Tinc entès que en els plens extraordinaris no hi ha opció a precs i preguntes,
teniu 30 dies des de l’exposició dels acord d’avui per presentar les al·legacions que
considereu oportunes
Sr. Domínguez.- Si el que estem aprovant son les ordenances, és lògic que es pregunti
sobre les ordenances, aixó s’ha fet sempre. Volem saber perquè s’ha tret aquest benefici
fiscal, si va a cuento d’alguna cosa. És molt clar, tenim la voluntat de votar a favor
d’algunes ordenances que son la majoria, però hi ha una sèrie que no podem votar a
favor. Demanem que es pugui votar en dos blocs, aixó és possible, i recolzarem la gran
majoria de les ordenances fiscals. Si voleu mantenir el bloc, votarem en conseqüència.
No és un punt de precs i preguntes, és una aclaració sobre ordenances.
Sr. Tenorio.- S’han tret uns beneficis, però hem establert o hem normalitzat uns altres
beneficis que hi havia. De fet, els beneficis que hem arribat a treure son un beneficis, que
quan vostès estaven manant no s’aplicaven.
Sr. Sans.- Benefici fiscal que permetia l'ús gratuït del camp de gespa de les entitats
esportives
Sr. Tenorio.- Això valdria la pena que li expliqués el sr. Jaume Domínguez, que ja va pel
camp dient el que es te que fer i el que no es te que fer amb aquest tema. Vosté (referintse al sr. Domínguez) ha anat dient a un coordinador d’una escola de futbol una sèrie de

mentides i que possiblement val la pena que ens expliqui. Perquè nosaltres amb la
bonificació que fem mirem per les dos escoles, no per una com vosté diu. Me verifica que
nosaltres estem dient que bonificarem únicament a una escola? No?
Sr. Domínguez.- Jo no he dit això. Jo sé lo que dic, i amb el que jo dic actuo en
conseqüència. El que estar clar és que les instal·lacions esportives municipals han
d’estar regulades per una ordenança, a dia d’ahir, hi havia un benefici fiscal que recollia
que les entitats esportives que estan degudament inscrites al REM tenen dret a l’ús del
camp de manera gratuïta, i aquest benefici es treu, desapareix, i no hi ha cap qüestió que
modifiqui aquest, ja sigui perquè segueixi sent gratuït, ja sigui perquè estableixi un cànon,
ja sigui pel motiu que sigui. No hi ha res. I pel que entenc, no és potestatiu d’alcaldia, és
potestat del que marquen les ordenances fiscals. Si està regulat i es treu ha d’haver un
motiu. Perquè el que no pot ser és que el regidor d’esports, l’alcalde o qui sigui puguin
prendre decisions sobre aquest tema. I com no sé quina finalitat tenen, al treure i no
incorporar un altre.
Sr. Tenorio.- La voluntat és equiparar l’accés a totes les instal.lacions esportives
municipals. Piscina i Camp de Futbol
Sr. Domínguez.- Ara les entitats hauran de pagar?
Sr. Tenorio.- Ara no
SR. Domínguez.- A partir de l’aprovació d’aquesta ordenança hauran de pagar?
Sr. Tenorio.- A partir de l’aprovació d’aquesta ordenança no hauran de pagar.
Sr. Domínguez,.- Com pot ser, si no posa en lloc que tinguin la gratuïtat, si vol equiparar
amb la piscina,....Per què sigui gratuït ha d’estar recollit, i no està recollit.
Sr. Tenorio.- Per què possiblement en un futur es posi un cànon?
Sr. Domínguez.- I per què hi hagi un cànon no s’ha de posar a l’ordenança? Les
ordenances son anys naturals, s’aproven avui perquè siguin efectives al 2016. Tu pots
posar a les ordenances que el cànon que es posi serà efectiu a partir de la següent
temporada. El que no pot ser és que algo que era gratuït es tregui la gratuïtat.
Sr. Tenorio.- Continua sent gratuït avui com ho ha sigut anteriorment, solament vull dir
que s’utilitzarà la instal·lació com s’utilitza la piscina. Perquè allà hi ha una sèrie de
costos, que son inferiors a la piscina, però la piscina s’està pagant.
Sr. Nolla.- Sr. Domínguez em fa realment gràcia que es fixi en aquest tema de les
ordenances, de que sigui gratuït i no hi hagi un cost, i hagi estat vostè amb unes
ordenances fiscals tota una legislatura on hi havia una obligació de pagament sobre
determinats conceptes i s’ho hagi passat vostè per.....en diferents aspectes, diguem-ne
terrasses dels bars, per exemple?
Sr. Domínguez,- Perdoni, crec recordar que els vigilants feien inspeccions i sobre
aquestes inspeccions s’actuava. Ara si vostè, troba terrasses que abans no pagaven i ara
paguen fenomenal, millor per l’ajuntament.

Sr. Nolla.- Em fa molta gràcia que centrifugui contínuament les responsabilitats cap a
terceres persones, en aquest cas els vigilants.
Sr. Domínguez.- Jo faig les inspeccions de les terrasses? Així ara entenc perquè tots
pagaran
Sra. Llonch.- Hi havia un règim d’autoliquidació que no es complia
Sr. Tenorio.- La comptabilitat reflecteix que no s’han cobrat des de fa molt de temps
Sr. Nolla.- I no només això! Continuem...
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, quatre (5) vots en contra, els dels senyors
Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet, el Ple de l’Ajuntament aprova
en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicacions de vot
Sr Sans.- Primer de tot lamentar que aquest equip de govern no volgués que les
votacions de les OOFF no es fessin en bloc, doncs el nostre Grup Municipal hagués
votat a favor de les Ordenances 3,4,6,9,10,11,16,17,22,25,26 i 30.
Però de la resta, o sigui de les Ordenances fiscals numero 1,13,21,23 no podem estar
a favor.
Hem votat en contra perquè no podem aprovar una pujada d’impostos encoberta com
la que ara aprova aquest equip de govern. Creiem que en els temps en el que estem
no toca una pujada d’impostos. És més, proposaríem una baixada d’aquests, tal i com
estan fent alguns dels municipis de la nostra Comarca.
Remetent-nos als fets podem dir que:


Donada la situació econòmica de l’Ajuntament s’estan plantejant tot un seguit
de inversions a fer al municipi.



Les dades aprovades en la liquidació del 2014 denoten una situació econòmica
del Ajuntament molt bona, havent deixat enrere les deutes generades pel
govern de CIU i ICV del 2017-2011 que van superar el milió d'euros de dèficit.

Així doncs, no podem arribar a entendre i menys encara ho poden entendre els
nostres veïns que, si com vostès diuen l’economia del nostre municipi és sana, ara
pretenen fer tot el contrari del que molts dels veïns esperen, i del que molts dels grups
polítics que formen l’actual equip de govern van proposar als seus programes
electorals, en definitiva la congelació dels impostos. Si us plau, no enganyin als veïns
dels Pallaresos i diguin alt i clar, que la pujada de l'IBI pel 2016 és d'un 10% .
Creiem que, donada la delicada i en molts casos crítica situació de les economies
familiars del nostre municipi, (recordem que hi ha famílies que tenen veritables
dificultats per accedir a drets tan bàsics com l’aliment i la educació gràcies a la "brillant
gestió a la Generalitat del binomi CDC+ERC), li demanem i fins i tot li exigim que

l’esforç el faci l’Ajuntament, i que no augmentin encara més la pressió fiscal sobre els
nostres veïns.
Mirin, no entrarem al detall de cada Ordenança Fiscal, doncs ja avancem que
presentarem al·legacions i objeccions a les mateixes dintre dels terminis legals
establerts a tal efecte, però si que incidir en alguna qüestió prèvia.
Pel que fa a l'IBI, com ja em dit, amb un Ajuntament sanejat no entenem que el Sr.
Nolla demani voluntàriament al cadastre una pujada del valor cadastral del 10% i no
rebaixi el coeficient en consonància, fent que els veïns i veïnes dels Pallaresos tinguin
el proper any una pujada del rebut del 10%. Creiem que hi han maneres de recaptar
més sense perjudicar a les rentes més baixes, i així els hi farem saber en les
objeccions pertinents.
L'ordenança de recollida d'escombraries denota un "càstig" cap a les residencies i
cases d'hostes, amb un increment de quasi el doble del seu rebut, així com els bars i
comerços alimentaris que no es poden aprofitar de la possibilitat de pagar en funció
dels metres quadrats.
A l'ordenança numero 21, sobre les instal·lacions esportives la retirada del benefici
fiscal que permetia l'ús gratuït del camp de gespa de les entitats esportives municipals
i la no inclusió d'un cànon alternatiu ens fa "mal pensar" sobre possibles accions
repressives del regidor d'esports cap a una de les entitats que allà fa ús de les
instal·lacions esportives a favor de l'altra, fent una clara intromissió de les seves
funcions.
Sobre la ordenança que regula la tarifa de l'aigua, som conscients del que vam estar
defensant durant els últims 4 anys, i és que aquesta tarifa depèn d'EMATSA, però
volem manifestar un parell de aspectes sobre la mateixa. Ens preocupa la pujada del
10 per cent pels usuaris domèstics i la poca coherència dels regidors de l'actual equip
de govern que han estat votant en contra sistemàticament d'aquestes pujades i ara
que ells poden fer alguna cosa, no fan res. Ara seria el moment de ser coherents i de
que el Consistori subvenciones una part del rebut.
Per finalitzar, lamentem la poca voluntat del equip de govern de que l'oposició pugues
fer aportacions a les ordenances fiscals, tot entenent que aquesta es la manera de fer
que vol aquest equip de govern, i obligant-nos a tenir que fer les nostres aportacions
un cop les decisions estiguin presses, com és el cas.
Sr. Nolla.- Només una cosa sr. Sans i grup de PSC – UNIM, la pujada voluntària del
10% en el valor cadastral de les vivendes ho ha demanar el senyor Domínguez la
passada legislatura. Aquí li deixo
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les vint
hores vint minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta acta.

