ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8
D’OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000012
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 8 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:30 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Astrid 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 Fontane, Regidor
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Han excusat la seva absència:
Neus Ros Vicente, Regidor
Imma Jimenez Pla, Regidor
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.- Verificació del text refós de la modificació puntual número 3 del POUM a l’àmbit de
l’Impremta Pagès.
2.- Aprovació del compte General de l’exercici 2018.
3.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2020.
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1.- Verificació del text refós de la modificació puntual número 3 del POUM a l’àmbit de
l’Impremta Pagès.
Antecedents
1.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió del 24 de juliol de 2019,
va acordar:
“.../
1. APROVAR definitivament la Modificació puntual número 3 del POUM Impremta
Pagès, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient degudament diligenciat, que incorpori les
prescripcions següents:
1.1. Caldrà completar la documentació aportada incorporant la nova fitxa
corresponent al sector PPU.07 Impremta Pagès
1.2. Caldrà incorporar el plànol modificat de règim del sòl del POUM
/...”
2.- En data 17 de setembre i mitjançant Registre d’entrada E2019013636 Núria Díez
Martínez amb DNI 35070817A, en representació d’Anna Pagès amb DNI 40349279B,
presenta a l’Ajuntament el Text Refós de l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual núm. 3 del POUM, que dona compliment a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
3.- Vist l’informe favorable, de data 1 d’octubre de 2019, emès per l’arquitecte dels
SSTT del Consell Comarcal de la Selva.

4.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 3 d’octubre de 2019.
Fonaments de dret
Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
El ple en sessió extraordinària adopta el següent ACORD:
PRIMER.- VERIFICAR el Text refós de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual
núm. 3 del POUM relativa a les Instal·lacions de l’Impremta Pagès, redactat per Núria
Díez Martínez de data setembre de 2019, i que dona compliment a les prescripcions
imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió del passat
24 de juliol.
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SEGON.- TRAMETRE la documentació requerida per la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Girona, per a la consegüent publicació al DOCG.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Albert Roura:
El punt aquest de l’impremta Pagès, tracta de que el dia 24 de juliol del 2019, es va
acordar definitivament la modificació puntual nº 3 del POUM de la Impremta Pagès
amb una condició, hi havia un parell de condicionants de que és presentes un text
refós complementant la documentació acordada i incorporar una nova fitxa
corresponent al sector del pla parcial urbanístic 07 que és el que correspon a
l’impremta Pagès i un pla modificat del règim del sol del planejament urbanístic del
pla d’ordenació urbanístic municipal. El 17 de setembre mitjançant un registre
d’entrada, l’arquitecte representant de la impremta Pagès, presenta a l’Ajuntament
aquest text refós de l’aprovació definitiva d’aquesta modificació puntual nº 3 per tal de
donar compliment de l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona. Vist
l’informe favorable en data de 1 d’Octubre del 2019 emès per l’arquitecte del serveis
tècnics del Consell Comarcal de la Selva, es proposa acordar la verificació del text
refós per tal de transmetre’l a urbanisme.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. Creiem que és molt important pel poble
d’Anglès que les empreses tinguin més bona acollida. Entenem que s’han fet tots els
tràmits, caldrà fer l’exposició pública?
Pren la paraula el senyor Albert Roura:
Sí, va haver-hi una aprovació favorable en totes les diferents comissions per on va tenir
que passar, sense cap condicionant en cap d’elles, excepte aquesta d’urbanisme on
mancaven aquest parell de punts que s’han presentat i en vistes a això hi ha un
informe també favorable i per tant està tot correcte.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja ha passat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta a l’hora de les votacions.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels 11 assistents
A favor:
Junts per Anglès (8): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez Berenguer,
Esteve Trias Caparrós.
PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni Ruiz Palma.
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2.- Aprovació del compte General de l’exercici 2018.
Antecedents
ATÈS que en data 22 d’agost de 2019, es va reunir la Comissió Especial de comptes
d’aquest Ajuntament, per tal d’informar el compte general corresponent a l’exercici de
2018, format pels documents establerts a l’article 209 del text refós aprovat per RD
legislatiu 2/2004, i d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la
que s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
ATÈS que exposat al públic en forma i terminis establerts a l’article 212.3 del text
refós aprovat per RD legislatiu 2/2004, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
havent-se publicat l’Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 163 de
26 d’agost de 2019, sense que durant el termini d’exposició al públic s’hagi produït
cap reclamació.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 3 d’octubre de 2019.
El ple en sessió extraordinària adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, de conformitat amb el què
estableix l’article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals,
aprovat per RD legislatiu 2/2004.
SEGON.- Trametre a la Sindicatura de Comptes l’expedient del Compte General, de
conformitat amb el que prescriu l’article 212.5 de la normativa d’Hisenda bàsica local
abans esmentada, així com la Llei 18/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de
Comptes, abans del dia 15 d’octubre.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament, el que proposem ja ho vàrem portar en un ple, l’aprovació inicial d’aquest
Compte General del exercici 2018 i ara és l’aprovació definitiva, donat que durant
l’exposició pública no hi ha hagut al·legacions. Per tant, ja ho presentem per aprovar
definitivament aquest compte general i transmetre a la Sindicatura de Comptes
l’expedient de l’esmentat compte general.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Nosaltres, com vàrem fer en el ple, els números els veiem correctes però com que no
són els nostres pressupostos ens abstindrem.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable
A favor: Junts per Anglès (8): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Jordi Blanquez
Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
Abstenció: PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat i Antoni Ruiz Palma.
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3.- Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2020.
Antecedents
Aquest Ajuntament, 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.
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,
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 3 d’octubre de 2019
El ple en sessió extraordinària adopta el següent ACORD:
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’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%

Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’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
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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
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- 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.
Tercer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’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 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

EPÍGRAF 2. UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS: ABONAMENTS
CONCEPTE
1
Abonament anual familiar (4 persones)
1.1 Persona addicional abonament anual familiar
1.2 Persona de menys abonament anual familiar
2
Abonament anual > 25 anys

QUOTA €
0
0
0
0
0
0
0
0

QUOTA €
250,00
+10,00
-10,00
185,00
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3
4
5
6
7

Abonament anual > 18 anys fins a 25 anys
Abonament anual < 18 anys
Abonament anual +65 anys familiar(màxim 2 persones +65 anys)
Abonament anual +65 anys individual
Abonament trimestral familiar (4 persones) –permanència mínima 2

140,00
119,00
170,00
140,00
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 trimestres37,50
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

1
2
3
4
5
6
6.1
6.2

CONCEPTE
Nens 4 a 14 anys (cada entrada)
Juvenil 14 a 25 anys (cada entrada)
Adults (cada entrada)
Séniors +65 anys (cada entrada)
Entrada familiar (dos adults+2 nens)
Preu entrada casal
Organitzat a Anglès (cada nen/mes)
Organitzat fora d’Anglès (cada nen/mes)

QUOTA €
3,00
4,00
6,00
4,00
12,00
5,00
5,50
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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
12
13
14

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
Séniors (+ 65 anys) 1 sessió
Séniors (+ 65 anys) 2 sessions
Séniors (+ 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
10,00
15,00
22,50

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

1
2
3
4

TIPUS CURSET
Preinfantil (2 a 3 anys)
Infantils (+3 a 12 anys)
Juvenils (+12 a 18 anys)
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 €)
Quart.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 27 “Taxa
reguladora de prestació de serveis a la Biblioteca Joaquim Bauxell”:
Article 5.- Taxes dels diferents serveis :
Impressions (preu per full):
En negre:
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- DIN A4:
DIN A3:

0,10 €
0,20 €

En color:
- DIN A4 en color: 0,20 €
DIN A3:
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
Cinquè.- APROVAR provisionalment la 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
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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.
Sisè.- APROVAR provisionalment la modificació de la tarifa 20.5 de l’ordenança de
preus públics:
20.5. Activitats a la Biblioteca Joaquim Bauxell
-

Tallers, jornades, activitats infantils:

de 2,00 € fins a 6,00 € / activitat

-

Tallers, jornades, activitats per adults:

de 3,00 € fins a 12,00 € / activitat

-

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

Setè.- 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
Vuitè.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta
dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Novè.- PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província.
Desè.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense
necessitat d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar
definitivament les modificacions a que fa referència l’acord provisional.
Onzè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el
text íntegre de les ordenances modificades en el present acord, que entrarà en vigor
l’endemà de la seva publicació i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació.
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INTERVENCIONS.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
De cares a aquesta modificació de les ordenances fiscals pel 2020, primer de tot com
fem cada any presentem una sèrie d’antecedents, primer és que en l’anterior legislatura
es varen mantenir els impostos i les taxes en el seu conjunt i tot i així, l’endeutament del
poble és va reduir dràsticament, però actualment degut a l’estat de les infraestructures
bàsiques llum, sanejament, aigua i edificis municipals, no estan en estat correcte i cal
una actuació immediata. També els costos laborals ens augmenten any a any, en els
dos darrers anys de mandat per sobre del 2,75% i la previsió és que continuïn
augmentant. Són un dels costos més importants de l’Ajuntament i els organismes
públics, alguns ens disminueixen algunes aportacions als Ajuntaments, no solament a
Anglès, sinó en general per exemple és el cas de la Generalitat amb el P.U.O.C, que si bé
fa un P.U.O.C d’inversions, però ens treu el P.U.O.C, que s’havia pactat amb per les dades
generals i tot plegat i en quatre anys el màxim que podem sol·licitar són 250.000 €,
mentre que fins a la data ens anàvem gairebé en quatre anys amb 100.000 € anuals,
per tant en quatre anys 400.000 €, per tant, any a any perdem una part d’aquests
ingressos i després també creiem en la necessitat de fer passes a favor del medi
ambient. A partir d’aquí, ara el nostre objectiu és donar la volta a les mancances de
manteniment i renovació d’infraestructures bàsiques i d’edificis municipals com hem
comentat amb tots els grups aquí en aquest ple en repetides ocasions i això vol una
inversió molt important i també en aquest retoc d’ordenances el que volem és continuar
prestant serveis que no són obligatoris com és el cas de la llar d’infants però que ens
generen un dèficit important i a més a més que va “increixendo”. També volem millorar
la recol·lecció de les Taxes i activitats municipals actuals i donar peu a que la població
és plantegi fer passes pel medi ambient.
El senyor regidor, exposa la presentació de la modificació de taxes que segueix.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Em pot tornar a posar el gràfic que ha posat vostè dels I.B.I.S. Perquè aquí sembla que
tot el mal hagi vingut de P.A.U. Home, vostè em diu que durant aquest temps es va
apujar un 10%, vostè sap perquè és va pujar un 10%?. Per la malifeta que varen fer
alguns socis seus.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Això no, eh.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bé, socis, venien de Convergència.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No són socis.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Em sembla que no tenim res a veure.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bé, un moment, és igual, d’acord. Però sembla que el mal vingui d’aquí però vostè
pensi que al 2014 hi va haver la revisió cadastral.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, senyor Callís, jo no he fet èmfasi en la evolució, he fet èmfasi en el diferencial I.P.C.
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i aquí en aquests darrers tres anys veiem que realment, ara ja estem mirant el futur i
no cal mirar enrere, però crec que és bo tenir una perspectiva històrica de com han
anat les coses.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, però, hem baixat el gravamen però hem pujat el fons cadastral dels habitatges, que
aquí no hi està apuntat.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, no, aquí està apuntat l’efecte real sí, sí..
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Hem passat, eh, hem passat l’efecte real, fa dos anys que vàrem esta apujant els
valors cadastrals, eh. Al 2014.
Pren la paraula la senyora interventora:
Es va abaixar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Que vàrem abaixar el coeficient, d’acord!
Pren la paraula la senyora interventora:
Es va abaixar perquè és va regularitzar.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
He intentat tenir-ho en compte excepte error que crec que no. L’efecte global, per a
tipus de gravamen i el coeficient d’actualització. Els anys 17, 18 i 16 que els 16 i 17 va
pujar el coeficient d’actualització el que vàrem fer, és aprovar en aquest ple l’ajust en
el tipus de gravamen perquè quedés compensat a 0. En el 16 va quedar a 1’74 per
compensar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Nosaltres aquest any no estem d’acord que es pugi un 3% li demanaríem que ho
abaixessin igual, que es mantingués. Tampoc li demanen que es baixi com en d’altres
pobles, però almenys que es mantingués. En quan al nº 12 està bé, la única cosa que
no em lliga que suposo que deu ser l’anunci a la gent perquè ho sàpiga no.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí....
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Perquè puguin anar a la Cellera.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, utilitzarem el butlletí i alguna eina més perquè es puguin fer intents perquè
realment siguin efectius.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El numero 14, aquí sembla, no ho sé, que els que rebem som les persones de més de
65 anys, perquè, es clar, els abonaments passen de 130 a 170 € , això és un 30% i un
27%, és a dir, que tot ho estem carregant a les persones més grans de 65 anys.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Jo ho diria al revés, que potser les persones més grans de 65 anys i no és en tots els
casos així, i mirem xifres exactes, ho podem mirar, però que les persones de més de
65 anys estan pagant menys que els infants, potser no és proporcional algú que té una
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renda per càpita, algú que genera ingressos que algú que no, i hagi de pagar menys.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Hi ha gent que en té i gent que no, hi deu haver de tot aquí. Són puges d’un 30, 27, un
42%.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Són ajustaments a les tarifes que tal i com hem comentat a les tarifes dels joves. O
sigui, crec que és correcte, o creiem que és correcte ajustar les tarifes que tenen els
joves.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Tenim una mica de tot des d’un 30 un 40 hi ha una mica de tot.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Hi ha les més petites.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Amb els de 25 anys que facin carrera un augment del 50%, a molts d’ells.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Amb els més greus ja no els hem encarit, en tot cas ho farem més endavant per evitar..
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, bé, perquè els agafes d’allà on estaven ells i els passes.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Al grup de 18, 25 anys. Sí, sí...
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
I se’ls encareix.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, aquí sí, però hi ha alguns cursos que el salt encara seria més gran i ho hem fet
progressiu.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bé, no hi estem d’acord.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Majors de 65 anys, jubilats no.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Majors de 65 anys.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Majors de 65 anys.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Així hi puc entrar, encara que no estigui jubilat, si soc major de 65 anys.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
És major de 65 anys.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ah, és això!
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat.
Així, no estem si jubilat o no jubilat, majors de 65 anys, així queda clar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
En el titular de cursets hi havia l’apartat de, que deia.. classes particulars, cursos
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intensius, això queda igual o desapareix?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Queda igual si no recordo malament.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Dins els títols de vostè hi havia l’apartat aquest i ara almenys.
Pren la paraula la senyora interventora.
Quedarà igual només s’ha de mirar les modificacions
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Estava dins la mateixa ordenança, dins de tot estava,
Pren la paraula la senyora interventora:
Sí, però només hem modificat uns epígrafs, als cursets hi havia el tema de l’edat, no?
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Hi havia l’altra tema que tampoc l’heu tocat i l’heu deixat.
Pren la paraula la senyora interventora:
Només hi ha les modificacions.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Quan al tipus de curset, perdona, et refereixes a quins cursets?.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Apartat D,
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Les classes particulars com que no hi havia diferenciació per edat, queda igual.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Això queda igual. El tema de la biblioteca està bé i tornem a estar amb el tema de la
Llar d’Infants. Veiem que una puja entre el 2.5 i 7,19 % és molt!
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A la llar d’infants l’efecte real, o el principal és el 2,5% la 190-195. Estem parlant d’un
servei prop dels 200.000 € que el 2020, aquest dèficit creixerà i per tant creiem que
l’hem de fer, és regular mínimament, perquè l’impacte realment serà mínim, regular al
mínim i tendir a equilibrar aquesta partida.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Mínim, no és pas tant mínim. Però, bé si diuen mínim. Perquè el material escolar
també el toquen?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí, del 36 al 60%.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com bé sabeu, quan vàrem fer la relació de llocs de treball, pel que fa a la llar
d’infants hi hagué un increment merescut.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Bé, també hi deu haver més mainada.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que sí que estem fent actualment a través de la A.C.M. és precisament pressionar a
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la Generalitat per sí d’una vegada per totes, tornen a revertir les subvencions o la part
que els hi correspon perquè de fet els hi correspondria a la Generalitat tornar a pagar
el 33% que toca que aquí s’eixugaria una part del dèficit.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ara, està a 850 no, ja no està a 850.?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, ara està a 0.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ah, però hi ha la Diputació, no?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí però poca cosa.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
La Diputació pagava 850
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Per alumne no, Leo.?
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Leo, eh que la Diputació pagava 850 en el seu moment.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Però ara no.
Pren la paraula la senyora interventora:
No, em sembla que al cap de l’any cobrem uns 40.000 €
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
En el seu moment pagava la Generalitat, després quan no va poder pagar, ens va dir
que pagaria la Diputació i és va baixar de 1600 a 850.
Pren la paraula la senyora interventora:
La Generalitat, era una altra cosa i aquests pagaven 800 i escaig segur, però és que
això són 40.000 € que no, i el dèficit que hi ha generat a la llar és de 200.000 € o
més, vull dir, que estava posat en l’expedient.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís.
Si cerquem això, doncs, potser que tanquem i la piscina també. I acabem tancant tot,
no ho digui.
Pren la paraula la senyora interventora:
Oh i la piscina també, a la piscina també hi ha un bon dèficit.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No tanquem res. Intentem equilibrar mínimament els ingressos amb les despeses.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
En una reunió amb els pares, els vaig explicar això, els vaig informar de la puja, els
vaig explicar el que tu dius i vàrem quedar que un cop aprovades les ordenances es
faria una altra reunió i es miraria l’estat econòmic de la llar i els hi explicaríem als
pares com anem.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no, diem que no estem d’acord amb aquestes puges.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
P á g i n a 20 | 22

Tal com vàrem dir en la comissió informativa, jo entenc que votin en contra, però
també entenc o penso que si vostès estiguessin en el lloc nostre dins del govern potser
ho veurien d’un color una mica diferent.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No, no.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
És va passar de 90 a 150 quan hi éreu .
Pren la paraula la senyora interventora.
Perquè estava l’Ajuntament molt malament.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Hi com ho vàreu fer per finançar tot això perquè és caríssim.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Un moment, vostè ja sap el que ens vàrem trobar, sempre tornem a estar amb el
mateix, senyor Pibernat. Vostè sap el que vam passar. Vostè sap que la Generalitat de
1.600 € que cobràvem per mainada vàrem passar a 800 € i anar baixant 1300, 1100 i
850€.
Pren la paraula la senyora interventora:
És des del 2012 que la Generalitat no paga res.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ara mateix s’ha incrementat molt el cost del personal de la Llar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Contestant al senyor Bohigas, vostès van a través de més ingressos. Nosaltres el que
vàrem fer era reduït despeses en alguna partida que per nosaltres és massa alta.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
També ho ha fet ell.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A nivell de reduir despeses hem reduït despeses
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Si mira els costos, ja ho veurà.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A nivell de reduir despeses ja ho hem comentat en diferents pressupostos.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
A nivell de reduir despeses aquests 50-60 mil €.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sr. Callís, està tallant la paraula a en David, si us plau. Un cop acabi en David, després
vostè.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A nivell de reducció de despeses ho hem fet amb reducció d’assegurances, reducció de
telèfons, reducció de consums elèctrics que tenim present la gran reducció, mirarem
de realitzar-la ara que s’ha aprovat el F.E.D.E.R. i podrem realitzar el canvi de
lluminària. Evidentment que mirem cada inversió que fem i de fet en el ple passat
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vàrem tenir una discussió per si fèiem les obres en un lloc o en un altre, precisament,
no haver-les fet en aquest lloc, ja ens agradaria però per una qüestió de reducció de
despeses o d’augment de despeses innecessàries. Per tant, el que intentem és això,
mirar de controlar les despeses, ho hem fet, em sembla que hem reduït les despeses
d’una forma important, evidentment, també estem donant més serveis perquè ara es
pot, ja reconec que ara és pot i potser 7 o 8 anys enrere no es podia amb la situació
que hi havia, però estem intentant trobar aquest equilibri de donar serveis i reducció
de despeses, sobretot de les despeses innecessàries i em sembla que amb això
sempre ens trobem.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Quan diu que ens trobem en la reducció de despeses només per contestar, dir que
nosaltres teníem més reducció de despesa. Hi ha algunes partides que per vostès els
hi va més bé, per nosaltres no. Votarem en contra.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable
A favor: Junts per Anglès (8): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, 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

La secretari
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