Ref: S/iu

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 22
DE DESEMBRE DE 2016

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la
legislació de protecció de dades.
Caràcter: extraordinari
Hora que comença: 08.00 hores
Hora que acaba: 08.14 hores
Lloc: Sala de Plens
PRESIDEIX
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa
HI ASSISTEIXEN
Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech
Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet i Bayer
Tercera tinenta d’alcalde: Raquel Serra Lerga
Quarta tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Cinquè tinent d’alcalde: Josep Maria Masvidal Serra
Coia Tenas i Martínez
M. Assumpta Revoltós Vaquer
Quirze Planet Rovira
M. Àngels IsartFalceto
Jesús Marín i Hernàndez
Laureà Gregori Fraxedas
Àngel López Solà
Esther Agulló Renau
Josep Antoni Romero Carbonell
Cristina Soler Vílchez
Marc Jiménez Torres
ACTUA COM A SECRETÀRIA
Núria Mompel i Tusell, secretària municipal. També hi assisteix el senyor Lluís Viñas
Peitabí, interventor municipal.
ORDRE DEL DIA
1. Resolució al·legacions i aprovació definitiva ordenances fiscals exercici 2017
2. Nova periodificació del règim de sessions de la Junta de Govern Local
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa obre la sessió d’aquest Ple extraordinari tot explicant que,
com que hi ha hagut al·legacions a l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2017, s’ha de dur a terme aquesta sessió per poder aprovar-les
definitivament.
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1.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES
FISCALS EXERCICI 2017
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 02/2004,
de 5 de març (endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
ELtext refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de laLlei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complirla doble
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i
alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària,
il’article 12del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten
que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que
s’escaiguin,una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació
de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1
de gener de 2017, s’han presentat reclamacions.
Vist la documentació que obra en l’expedient, i l’informe emes, en data 15 de
desembre de 2017, per l’Interventor de la Corporació, el contingut del qual es
transcriu a continuació:
“D'acord amb allò previst en l'article 179.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, aquest
funcionari, Lluís Viñas Peitabí, interventor de l’Ajuntament de Canet de Mar,emet el
següent:
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INFORME D’INTERVENCIÓ
I.-ANTECEDENTS
I.- El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en sessió extraordinària del dia 20
d’octubre de 2016, va aprovar provisionalment, per l’exercici 2017 i següents, la
modificació de l’Ordenança Fiscal General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, així com les ordenances fiscals número 1, 2,
3, 4, 5, 13, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32 i 37.
Així mateix, va aprovar provisionalment derogar l’ordenança fiscal número 8. Taxa per
l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via
pública del paviment o de les voreres.
II.- En el Butlletí Oficial de la Província, de data 28 d’octubre de 2016, es va publicar
l’anunci de dita aprovació exposant-se al públic els anteriors acords així com el text
complet de les ordenances fiscals modificades, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptadors des del dia següent al de la publicació al BOP, per tal que els interessats
els poguessin examinar i, si fos el cas,presentar-hi reclamacions.
De la mateixa manera, l’anunci es va publicar al Diari El Punt, de data 1 de novembre
de 2016, finalitzant el termini per a la presentació de reclamacions, el passat dia 14 de
desembre de 2016.
III.- En data 22 de novembre de 2016 el Sr. FFF (amb DNI xxxxxx) ha presentat, en
el Registre General de l’Ajuntament (assentament núm. 2016/6736), un escrit
d’al·legacions davant l’acord d’aprovació provisional de les ordenances.
II.-LEGISLACIÓ APLICABLE
El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març) estableix:
“Article 72. El tipus de gravamen mínim. Recàrrec per immobles urbans
d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent.
1. El tipus de gravamen mínim i supletori és el 0,4 per cent quan es tracti de
béns immobles urbans i el 0,3 per cent quan es tracti de béns immobles
rústics, i el màxim és l’1,10 per cent per als urbans i 0,90 per cent per als
rústics.
2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials,
que té caràcter supletori, és del 0,6 per cent. Els ajuntaments poden establir per
a cada grup d’aquests existents al municipi un tipus diferenciat que, en cap cas,
no ha de ser inferior al 0,4 per cent ni superior a l’1,3 per cent.
3. Els ajuntaments respectius poden incrementar els tipus que fixa l’apartat 1
amb els punts percentuals que per a cada cas s’indiquen, quan es doni alguna de
les circumstàncies següents. En el cas que siguin diverses, es pot optar per fer ús
de l’increment previst per a una de sola, algunes o totes aquestes:

Punts percentuals

Béns
Béns
urbans rústics

A) Municipis que siguin capital de província o comunitat autònoma

0,07

0,06

B) Municipis en què es presti servei de transport públic
col·lectiu de superfície

0,07

0,05
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C) Municipis els ajuntaments dels quals prestin més serveis
d’aquells a què estan obligats segons el que disposa l’article
26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril

0,06

0,06

D) Municipis en què els terrenys de naturalesa rústica representen
més del 80 per cent de la superfície total del terme

0,00

0,15

”
III.-FONAMENTS JURÍDICS
Com a doctrina general, en relació a les potestats dels Ajuntaments per fixar els tipus
impositius de l'impost cal recordar la Sentència del Tribunal Suprem de data 19 de
setembre de 2013 (RJ 2013, 6832) (recurs de cassació 6315/11 ) quan diu:
"Al respecto, hemos de reiterar una vez más el criterio repetido en nuestra
sentencia de 16 de diciembre de 1994(RJ 1994, 9902) que se recoge en la
desestimación municipal de las impugnaciones a la aprobación provisional de las
Ordenanzas: establecidos los tipos diferenciados dentro de los límites legales, no
cabe su enjuiciamiento por los Tribunales de Justicia, al tratarse del ejercicio de
funciones soberanas o políticas, que tampoco exigen motivación ni razonamiento
expreso alguno, al tratarse del ejercicio del poder tributario local, de acuerdo con
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el artículo 9.3 de laCarta de
Autonomía Local de 15 de octubre de 1985(RCL 1989, 412)(poder de fijar las
cuantías dentro de los límites de la ley). Por tanto, nuestro enjuiciamiento habrá
de ceñirse a la regularidad del procedimiento formal de la adopción de los
acuerdos municipales y de su publicación y al ajuste a los repetidos límites
legales, sin que quepa entrar a analizar las causas o criterios, ni la motivación o
ausencia de la misma.”
Certament, aquesta llibertat màxima dins dels límits legals, ha de respectar el principi
d'interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics ( article 9.3 de la Constitució ), i així
ho ha repetit la jurisprudència esmentada. Però aquesta qüestió no pot suposar
l'exigència d'una motivació o explicació expressa, sinó que l'ús de les facultats
potestatives que la Llei d'Hisendes Locals concedeixen a les Corporacions, en procedir
directament de la pròpia Llei, no exigeixen tal motivació (a diferència dels supòsits en
què tal motivació és ineludible, per establir-la la pròpia Llei -cas de les quanties de les
taxes- o per resultar de la pròpia naturalesa de la decisió - cas del coeficient de
situació del IAE-).
Conforme a la jurisprudència del Tribunal Suprem doncsl'Ajuntament pot, dins dels
límits legals, establir el tipus de gravamen que consideri més convenient. Ara bé,
conforme a aquesta mateixa jurisprudència, tal decisió no pot resultar mancada de
fonament.
Fetes les anteriors consideracions generals, cal recordar que l'article 72 del Reial
decret Legislatiu 2/2004 (RCL 2004, 602 i 670) diu: "1. El tipus de gravamen mínim i
supletori serà el 0,4 per cent quan es tracti de béns immobles urbans i el 0,3 per cent
quan es tracti de béns immobles rústics, i el màxim serà l'1,10 per cent per als urbans
i 0,90 per cent per als rústics (...)."
El citat article estableix un tipus de gravamen mínim i supletori per als immobles
urbans del 0,4% de manera que aquells Ajuntaments que no estableixin un altre
diferent exigiran l'impost conformement a aquest tipus. El precepte transcrit estableix,
a més, un tipus màxim per als immobles urbans de l'1,10%, la qual cosa impedeix als
Ajuntaments establir un tipus major.
En el cas de l’ordenança aprovada provisionalment, aquesta fixa un tipus de
gravamen, per als béns immobles urbans de 0,768%, i del 0,798 % pels béns
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immobles rústics. Per tant, cal dir que els tipus impositius es troben dins del límit
màxim previst en l'article 72.1 TRLHL. La modificació aprovada per l'Ajuntament
objecte de reclamació consisteix en rebaixar el tipus impositiu per als immobles urbans
en un 6,91 %, mantenint-se els mateixos tipus que els aprovats pels immobles rústics.
La raó d'això, respon a la voluntat municipal de disminuir l’impacte de l’efecte que
produeix la pujada gradual de la base imposable arrel del procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general que va entrar en vigor l’any 2012.
IV.-CONCLUSIONS
Per tot el què s’ha exposat cal dir que, a criteri de qui subscriu aquest informe, el tipus
d’IBI per a béns urbans, que es proposa aprovar per a l’exercici 2017, això es 0,768%,
s’ajusta a la legalitat vigent, atès que es troba entre la forquilla mínima i màxima que
estableix l’article 72.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

Atès que s’ha advertit que, a partir de l’1 de gener de 2017, l’art. 8.3 de
l’ordenança fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana, no s’ajusta al que preveu l’apartat tercer, lletra a) de l’art. 107
del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals aprovat pel RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, motiu pel qual, cal procedir a la correcció d’ofici del citat
article per tal que el mateix sigui ajustat a dret, sense que això representi una
modificació substancial del text de l’ordenança, atès que, d’altra manera, tampoc
esdevindria aplicable per ser contrari a l’ordenament jurídic.
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de
conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Cultura i Hisenda,
s’acorda per catorze vots a favor dels regidors Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i
Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Raquel Serra Lerga, Sílvia
Tamayo Mata, Josep M. Masvidal Serra, Coia Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto,
M. Assumpta Revoltós Vaquer, Quirze Planet Rovira, Jesús Marín i Hernàndez,
Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà i Esther Agulló Renau, i tres vots en
contra dels regidors Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez
López:
PRIMER.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades dins del termini
d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de
modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de
2017.
SEGON.- Aprovar definitivament per l’exercici de 2017 i següents, la modificació
de les ordenances fiscals que a continuació es relaciona, el text de les quals figuren
en l’acord d’aprovació provisional:

Núm.01
Núm.02
Núm.03
Núm.04
Núm.05
Núm.13

Ordenança fiscal general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa reguladora per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, utilització de
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Núm.20
Núm.26
Núm.28
Núm.29
Núm.30
Núm.31
Núm.32
Núm.37

casetes i llocs de venda al mercat municipal i l’ocupació de terrenys de la
platja durant la temporada estival
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del servei de clavegueram
Ordenança fiscal, reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació
de residus
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en edificis
de propietat municipal
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis
d’ensenyaments especials en establiments municipals.
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per concessió de llicències i control de
la publicitat dinàmica
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola
bressol

TERCER.- Imposar definitivament, amb efectes 1 de gener de 2017, les taxes per
prestació de serveis públic o la realització d’activitats administratives de
competència local, i de les taxes per aprofitament especial i utilització privativa del
domini públic local, que a continuació es relacionen, i aprovar les Ordenances
fiscals reguladores de les mateixes:
Núm.20

Taxa per tramitació de pròrroga de llicència d’obres, inserida en l’Ordenança
fiscal reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme

QUART.-Derogar definitivament les següents ordenances fiscals, amb efectes a
partir de 1 de gener de 2017:
Núm.8

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en
terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les
voreres.

CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificaciód’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós
aprovat que s’adjunta com annex, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
SISÈ.- Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província.
El senyor Toni Romero Carbonell, portaveu del grup municipal del PP, explica que
en el Ple d’aprovació inicial d’aquest expedient, el seu grup ja va manifestar que es
podia haver fet un esforç més important per part del govern municipal que hi havia
en aquell moment per rebaixar una mica més el coeficient de l’IBI. Hagués estat
una bona imatge per al govern disminuir aquest coeficient. Per tant, el seu grup
municipal continuarà amb la mateixa dinàmica en aquestes al·legacions i el seu vot
serà en la direcció que les al·legacions s’haurien hagut de considerar. Comenta que
si el vot de la resta de grups és diferent del de fa tres setmanes, li agradaria que
expliquessin quina és la raó per la qual el canvien.
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El senyor Pere Xirau i Espàrrech, portaveu del grup municipal de Canetencs
Independents, explica que ja s’esperava aquesta pregunta. Explica que, pel que fa
a les al·legacions, hi votaran en contra, com hi van votar, juntament amb el grup
municipal del PP quan eren a govern, i com van votar l’any passat des de l’oposició.
Aquest any faran igual. Sí que és veritat que, votar a favor de desestimar aquestes
al·legacions,de retruc voten en contra del que van fer en el seu moment, però les
circumstàncies són les que són. No dubta que el senyor Romero ho sabrà entendre.
L’escenari ha canviat i ningú assegura que aquesta situació demà sigui diferent.
Votaran en contra d’aquestes al·legacions perquè si no s’haguessin presentat les
ordenances s’haurien aprovat directament. Per tant, voten estrictament en contra
d’aquestes al·legacions. Aprofitaran ara que són a govern que es tingui en compte
sobretot un aspecte que va ser el que va fer decantar el seu vot fa tres setmanes,
que és treure la taxa per a la pròrroga de llicències d’obres, ja que consideren que
és una taxa que no beneficia tant a l’Ajuntament com perjudica els ciutadans, ja
que si es fa una pròrroga, normalment és per motius tècnics o econòmics, però no
perquè els vingui de gust prorrogar les obres.
La senyora Raquel Serra Lerga, portaveu del grup municipal de Som Canet, explica
que el seu grup també considera que aquesta votació és per saber el sentit en què
es resolen les al·legacions i en aquest cas, també hi votaran en contra. Explica que,
en la mateixa línia que ha encetat el senyor Xirau, també intentaran resoldre les
seves demandes des de dins del govern.
El senyor Jesús Marín i Hernàndez, portaveu del grup municipal de CiU, explica que,
malgrat que les circumstàncies han canviat, tal i com ha dit el senyor Xirau, el seu
grup votarà exactament el que haurien votat si fossin a govern i és desestimar
aquestes al·legacions. I ho faran per mantenir la coherència amb altres votacions
anteriors d’aquest mateix assumpte.
La senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, explica que
responent al senyor Romero, la seva intervenció va en la mateixa línia que la del
senyor Xirau i la senyora Serra. Comenta que ara el que es vota és la desestimació
d’aquestes al·legacions perquè les ordenances puguin ser vigents a partir de l’1 de
gener de 2017. Sí que és cert que s’han de prendre decisions i s’han de fer canvis
segons les circumstàncies i en funció del moment, i també és veritat que des de
govern intentaran, durant l’any, anar rectificant i anar treballant perquè de cara a
l’any que següent es puguin tenir unes altres ordenances fiscals.
2.- NOVA PERIODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
Atès que en sessió extraordinària de data 30 de juny de 2015, el Ple municipal va
aprovar, entre d’altres, l’acord següent:
[...]
SEGON.- Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres que no siguin festius, a
les 08.30 hores, en la sala de Juntes de l’Ajuntament.
[...]

Atès que per al bon funcionament de la corporació es considera necessari i
convenient fer un canvi en l’horari d’aquest òrgan col·legiat, tot conservant el dia i
el lloc en què es duen a terme les reunions.
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Atès que segons l’art. 99 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, és
competència del Ple municipal determinar la periodicitat de reunió en sessions
ordinàries de la Junta de Govern.
Per tot això, aquesta Alcaldia, de conformitat amb el que disposa l'article 38 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i en execució de les
previsions contemplades en les Lleis anteriorment esmentades, de conformitat amb
la proposta de l’Alcaldia, s’acorda deu vots a favor dels regidors Blanca Arbell
Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, Josep M. Masvidal Serra, Coia
Tenas Martínez, Àngels IsartFalceto, Assumpta Revoltós Vaquer, Raquel Serra
Lerga, Quirze Planet Rovira i Sílvia Tamayo Mata, i set abstencions dels regidors
Jesús Marín i Hernàndez, Laureà Gregori Fraxedas, Àngel López Solà, Esther Agulló
Renau, Toni Romero Carbonell, Cristina Soler Vílchez i Marc Jiménez:
PRIMER.-Establir que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es
convocaran amb caràcter setmanal i tindran lloc els dimecres no festius, a les 09.00
hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament.
SEGON.- Facultar la senyora alcaldessa per posposar o avançar la celebració de les
sessions ordinàries setmanals de la Junta de Govern Local, dins dela mateixa
setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un
període vacacional, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals.
TERCER.-Comunicar aquest acord a tots els regidors i regidores afectats/des que
no siguin presents a la Sala de Sessions en l’aprovació d’aquest acord i als caps
dels diferents Serveis Municipals, pel seu coneixement i efectes.
QUART.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 08.14 hores
de tot el que jo com a secretària certifico.
La secretària,

L’alcaldessa,

Núria Mompel Tusell

Blanca Arbell Brugarola

8
CarrerAmple, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e:canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

