ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE
DESEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000016
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 19 de desembre de 2019
Hora d’inici: 18:30 h
Hora de fi: 19:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Jordi Pibernat Casas, Regidor
Rosa M. Torns Vila, Regidora
Albert Roura Ferrer, Regidor
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidora
Neus Ros Vicente, Regidora
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Excusen l’assistència:
Imma Jiménez Pla, Regidora
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
ORDRE DEL DIA:
1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.- Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Antecedents:

Primer.- Vist que en data 08 d’octubre de 2019, el Ple de la corporació, en sessió
extraordinària, va aprovar provisionalment les ordenances fiscals per l’exercici 2020.
Segon.- S’ha exposat al públic durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant l’edicte
publicat al BOP de Girona núm. 201 de 18 d’octubre de 2019 fins al 2 de desembre
de 2019.
Tercer.- En data 03 de novembre de 2019, mitjançant l’entrada amb número de
registre E2019014579, el Grup municipal PAU, va presentar una al·legació a les
Ordenances Fiscals manifestant el desacord amb la pujada de l’IBI, els nous preus de
la Llar d’Infants, piscines, etc.
Quart.- Vist l’informe emès per la Interventora i el Secretari municipal.
Cinquè.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió del 16 de desembre de 2019.

Fonaments de dret:
Primer.- En compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i el Reial 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, adopta els pertinents
acords de modificació dels tributs locals.
Segon.-

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del

procediment

administratiu

comú

de

les

administracions

públiques,

les

administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els
seus actes.
Tercer.- Per tot això, i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
El ple en sessió extraordinària, previ dictamen favorable de la comissió informativa,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup municipal PAU, d’acord amb
que aquestes no es basen en fonaments jurídics i per tant no correspon una correcció
jurídica del text inicialment aprovat, així com la necessitat d’aplicar el text aprovat en
data 08 d’octubre de 2019 a fi de garantir l’equilibri econòmic de l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals següents:
1. Ordenança fiscal número 2, reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
-

Es modifica l’article 8.1 “Tipus de gravamen”, que queda redactat com segueix:

Article 8è. Tipus de gravamen
1.

Els tipus de gravamen generals aplicables a aquest Municipi, seran els

següents:
a)

quan es tracti de béns immobles de naturalesa rústega el : 0,888%

b)

quan es tracti de béns immobles de naturalesa urbana el: 0,919%

c)

quan es tracti de béns immobles de característiques especials el: 1,021%

2. Ordenança fiscal número 12 “Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics”
Es modifica l’article 5è. Exempcions i bonificacions, que queda redactat com segueix:
Article 5è. Exempcions i bonificacions
1.

S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota íntegra de la taxa a favor

d’aquells subjectes passius que reuneixin els següents requisits:
•

El bé immoble es constitueixi com habitatge habitual del subjecte passiu.

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu
en el padró municipal d’habitants.
•

Que els ingressos bruts anuals per càpita de la unitat familiar no superin els

7.000,00€.
La sol·licitud de bonificació ha d’anar acompanyada de:
•

Certificat de convivència

•

Fotocòpia de la última declaració de renda presentada davant de l’Agència

Tributària, dels membres de la unitat familiar, o en cas de no haver-la de presentar,
certificat emès en aquest sentit per l’Agència Tributària, acompanyat de certificat
dels ingressos totals percebuts en l’exercici immediatament anterior i emès per
l’òrgan pagador corresponent.

El termini per a la sol·licitud de la present bonificació finalitzarà el dia 31 de gener.
La bonificació només podrà atorgar-se amb referència a l’habitatge on els sol·licitants
figurin empadronats.
Aquestes reduccions seran vàlides per un any, i caldrà tornar a fer la sol·licitud si es
vol obtenir la reducció un altre any.
2.

Els subjectes passius que utilitzin la deixalleria mancomunada de La Cellera

un mínim de sis vegades l'any, prèvia acreditació mitjançant targeta de la deixalleria,
obtindran una bonificació del 15% en la quota de la taxa d'escombraries de l'any
següent.
L'adreça de l'habitatge que consta en la targeta de la deixalleria ha de coincidir amb
l'adreça del rebut de la taxa d'escombraries per tal que s'assignin correctament les
visites a la deixalleria a l'habitatge, i aquest ha d’ésser l’habitatge habitual (tan si és
propietari com llogater) de les persones que hagin aportat els residus a la deixalleria.
La bonificació per l'ús de la deixalleria s’aplicarà d’ofici i es farà efectiva en el primer
o segon rebut trimestral d'escombraries de l’exercici següent, sempre que es
compleixin les condicions de l’apartat 3 del present article.
Els tipus de deixalles que comptaran com a bonificables són:
- voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics, etc)
- pneumàtics
- piles
- càpsules de cafè
- electrònica (mòbils, cables, televisions, etc)
- ferralla
- olis, combustibles i lubricants
- restes de poda vegetal o desbrossaments
Aquesta bonificació per l’ús de la deixalleria només es refereix a usos domèstics i no
en podran gaudir les activitats industrials/comercials. Aquesta bonificació és
compatible amb la prevista en el paràgraf anterior.
3.

Tant sols podran gaudir de les bonificacions anteriors aquells contribuents que

estiguin al corrent de pagament dels impostos i taxes municipals.

3. Ordenança fiscal número 14 “Taxa per la utilització i prestació de serveis a les
instal·lacions municipals” :
Es modifica l’article 7 “Quota tributària”, apartat 1.1, epígrafs 1 a 5, que queda
redactat com segueix:
Article 7è. Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
1.1- PISCINA MUNICIPAL:
EPÍGRAF 1. MATRÍCULES/QUOTES ENTRADA

1
2
3
4
5
6
7
8

CONCEPTE
QUOTA €
Quota entrada familiar habitant d’Anglès
Quota entrada familiar habitant fora d’Anglès
Quota entrada individual>18 anys habitant d’Anglès
Quota entrada individual>18 anys habitant fora d’Anglès
Quota entrada individual<18 anys habitant d’Anglès
Quota entrada individual<18 anys habitant fora d’Anglès
Quota entrada +65 anys familiar/individual habitant d’Anglès
Quota entrada +65 anys familiar/individual habitant fora d’Anglès

0
0
0
0
0
0
0
0

EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ABONAMENTS
CONCEPTE
QUOTA €
1
Abonament anual familiar (4 persones)
250,00
1.1 Persona addicional abonament anual familiar
+10,00
1.2 Persona de menys abonament anual familiar
-10,00
2
Abonament anual > 25 anys
185,00
3
Abonament anual > 18 anys fins a 25 anys
140,00
4
Abonament anual < 18 anys
119,00
5
Abonament anual +65 anys familiar(màxim 2 persones +65 anys)
170,00
6
Abonament anual +65 anys individual
140,00
7
Abonament trimestral familiar (4 persones) –permanència mínima 2 trimestres 67,50
7.1 Persona addicional abonament trimestral familiar
+ 2,50
7.2 Persona de menys abonament trimestral familiar
- 2,50
8
Abonament trimestral > 25 anys –permanència mínima 2 trimestres50,00
9
Abonament trimestral > 18 anys fins a 25 anys –permanència mínima 2
trimestres37,50
10 Abonament trimestral < 18 anys –permanència mínima 2 trimestres31,50
11 Abonament trimestral +65 anys familiar(màxim 2 persones +65 anys) –
permanència mínima 2 trimestres35,00
12 Abonament trimestral +65 anys individual –permanència mínima 2 trimestres-37,50

13 Abonament 10 entrades > 25 anys
35,00
14 Abonament 10 entrades > 18 anys fins a 25 anys i +65 anys
25,00
15 Abonament 10 entrades < 18 anys 17,50
16 Abonament 5 entrades > 25 anys
20,00
17 Abonament 5 entrades > 18 anys fins a 25 anys i + 65 anys
15,00
18 Abonament 5 entrades < 18 anys
10,00
19 Abonament estiu (01/06 al 30/09) familiar (4 persones)
120,00
19.1 Persona addicional abonament estiu familiar
+ 4,00
19.2 Persona de menys abonament trimestral familiar
- 4,00
20 Abonament estiu (01/06 al 30/09) > 25 anys
90,00
21 Abonament estiu (01/06 al 30/09) > 18 anys fins a 25 anys
67,00
22 Abonament estiu (01/06 al 30/09) < 18 anys
57,00
23 Abonament estiu (01/06 al 30/09) + 65 anys familiar(màxim 2 persones +65
anys) 75,00
24 Abonament estiu (01/06 al 30/09) +65 anys individual
67,00

EPÍGRAF 3. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ENTRADES INDIVIDUALS
CONCEPTE
1
Nens 4 a 14 anys (cada entrada)
2
Juvenil 14 a 25 anys (cada entrada)
3
Adults (cada entrada)
4
Séniors +65 anys (cada entrada)
5
Entrada familiar (dos adults+2 nens)
6
Preu entrada casal
6.1 Organitzat a Anglès (cada nen/mes)
6.2 Organitzat fora d’Anglès (cada nen/mes)

QUOTA €
3,00
4,00
6,00
4,00
12,00
5,00
5,50

EPÍGRAF 4. CURSETS de NATACIÓ
a) Preus mensuals per nombre de sessions setmanals de dilluns a divendres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TIPUS CURSET
Preinfantil (2 a 3 anys) 1 sessió
Preinfantil (2 a 3 anys) 2 sessions
Infantils (+3 a 12 anys) 1 sessió
Infantils (+3 a 12 anys) 2 sessions
Infantils (+3 a 12 anys) 3 sessions
Juvenils (+12 a 18 anys) 1 sessió
Juvenils (+12 a 18 anys) 2 sessions
Juvenils (+12 a 18 anys) 3 sessions
Adults (+18 a 65 anys) 1 sessió
Adults (+18 a 65 anys) 2 sessions
Adults (+18 a 65 anys) 3 sessions

SOCIS
14,50
23,50
13,50
21,50
34,50
13,50
21,50
34,50
14,00
22,50
35,00

NO SOCIS
29,00
47,00
27,00
43,00
69,00
27,00
43,00
69,00
28,00
45,00
70,00

12
13
14

Séniors (+ 65 anys) 1 sessió
Séniors (+ 65 anys) 2 sessions
Séniors (+ 65 anys) 3 sessions

10,00
15,00
22,50

20,00
30,00
45,00

SOCIS
15,00
14,00
14,00
14,50

NO SOCIS
30,00
28,00
28,00
29,00

b) Preus mensuals dissabtes
TIPUS CURSET
1
Preinfantil (2 a 3 anys)
2
Infantils (+3 a 12 anys)
3
Juvenils (+12 a 18 anys)
4 Adults (+18 anys)
c) Preus classes col·lectives escolars*.
1.

Col·lectius escolars d’Anglès (cada entrada)

1,50 €

2.

Col·lectius escolars fora d’Anglès (cada entrada)

2,00 €

* En funció de la demanda de les escoles es podran confeccionar packs de múltiples
sessions, essent el preu unitari de cada entrada l’esmentat en els punts c.1 i c.2.
(exemple: 6 sessions per 20 alumnes inscrits d’escolars d’Anglès = 6 x 20 x 1,50 € =
180,00 €)
4. Ordenança fiscal número
Biblioteca Joaquim Bauxell”:

27 “Taxa reguladora de prestació de serveis a la

Article 5.- Taxes dels diferents serveis :
Impressions (preu per full):
En negre:
- DIN A4:
- DIN A3:

0,10 €
0,20 €

En color:
- DIN A4 en color:
- DIN A3:

0,20 €
0,40 €

Fotocòpia (preu per full):
En negre:
- DIN A4:
- DIN A3:

0,10 €
0,20 €

En color:
- DIN A4 en color:
- DIN A3 en color:

0,20 €
0,40 €

Despesa per al duplicat en cas de pèrdua o dany del document*:
2,00 €
*Aquesta taxa no serà exigible quan es justifiqui documentalment la
sostracció del carnet de biblioteca
5. Modificació de la tarifa 20.1 de l’ordenança de preus públics:
20.1 Llar d’Infants Municipal El Cucut

1

2

3

4

CONCEPTE
Servei d’escolarització
Quota mensual, jornada sencera: de 8:45 a 17:15
Quota mensual, jornada matinal: de 8:45 a 12:15
Quota mensual, jornada de tarda: de 14:45 a 17:15

QUOTA €
195,00
150,00
120,00

Servei de menjador
Menú jornada sencera, per dia
Menú jornada parcial, per dia (inclou monitoratge)
Menjador amb biberó, dia

5,50
11,00
2,00

Serveis extres
Servei bon dia: de 7:45 a 8:45 (quota mensual)
Servei bona tarda: de 17.15 a 18.00 (quota mensual)
Servei bon dia i bona tarda, dies esporàdics
Tardes extra, per tarda, de guarderia
Matins extra, per matí, de guarderia

10,00
23,00
2,50
5,25
7,35

Altres
Material escolar

60,00

Nota: s’estableix un dipòsit previ, a l’inici de curs, equivalent a una mensualitat i que
correspondrà a l’última mensualitat.
Es concedirà una bonificació del 50% de la quota mensual, pel cas de germans, a
partir del segon.
6. Modificació de la tarifa 20.5 de l’ordenança de preus públics:
20.5. Activitats a la Biblioteca Joaquim Bauxell
Tallers, jornades, activitats infantils:
activitat

de 2,00 € fins a 6,00 € /

-

Tallers, jornades, activitats per adults:

-

Sortides literàries i culturals: de 8,00 € fins a 100,00 € / sortida

de 3,00 € fins a 12,00 € / activitat

7. Renumerar les tarifes de l’ordenança 20 de preus públics, de manera que queden
establertes:
20.2: Visites guiades
20.3: Visites teatralitzades
20.4: Venda de material a la piscina
20.5: Activitats a la Biblioteca Joaquim Bauxell
20.6: Preus de bar actes organitzats per l’ajuntament
Tercer.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el
text íntegre de les ordenances modificades i notificar als interessats, les quals
entraran en vigor el dia 1 de gener de 2020 i regiran mentre no s’acordi la modificació
o derogació.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula El senyor David Bohigas:
Referent a aquestes al·legacions presentades pel grup Pau. La nostra proposta és de
desestimació perquè primerament els antecedents és varen aprovar el dia 8 d’octubre
en el ple celebrat aquí mateix aprovant les ordenances fiscals, s’ha exposat al públic
durant el termini de 30 dies i amb la data de 3 de novembre, varen entrar les
al·legacions a les ordenances fiscals manifestant el desacord amb la pujada de l’I.B.I. i
els preus de la llar d’infants i piscines. Vist l’informe de la interventora i del secretari
municipal proposem per aquest dictamen desestimar les al·legacions perquè no és
basant en fonaments jurídics i per tant no és correspon a correcció jurídica el text
inicialment aprovat, així com la necessitat d’aplicar el text aprovat en termini de
lectura a fi de garantir la activitat econòmica de l’Ajuntament.
El segon punt que aprovem és aprovar definitivament les ordenances fiscals següents,
la ordenança numero 2 del I.B.I., no repetiré tots els punts perquè seria molt llarg: La
ordenança fiscal nº 12, la taxa del servei de recepció obligatori de recollida, transport i
tractament dels residus domèstics, aquí hi havia una bonificació. La ordenança fiscal
numero 14 que és la taxa per utilització i prestació de serveis a les instal·lacions
municipals. Aquí hi han les quotes de la piscina que fèiem referència i la ordenança
fiscal nº 27 que és taxa reguladora de percepció de serveis de la biblioteca i també tot

el que fa referència a preus públics de la biblioteca i havia una remuneració de la
ordenança 20 per poder ajustar la situació actual. Finalment, el tercer acord, és
publicar en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text
íntegre de les ordenances modificades i notificar als interessats, les quals entraran en
vigor el dia 1 de gener de 2020 i regiran mentre no s’acordi la modificació o
derogació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A nosaltres ens hagués agradat que s’aprovés el que fa referència a l’I.B.I. i el que fa
referència a la llar d’infants i a la piscina. Són vostès els que fan els pressupostos i fan
els càlculs. Nosaltres votarem en contra si és que es te que votar.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente,
Jordi Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
En Contra: PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni Ruiz Palma.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el President, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, el secretari, en dono fe.
President

El secretari,

