ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA DOS DE
NOVEMBRE DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 2 de novembre dos mil dotze.
Quan són les 13:03 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor Carlos Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària d’acord amb la convocatòria que
s’ha repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Primer tinent d'alcalde
Sr.
Manel Escobar Yegua
Segon tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela
Tercer tinent d’alcalde
Sr.
Ángel Tarrero González
Quart tinent d’alcalde
Sr.
Marc Danés i Zurdo
Cinquè tinent d’alcalde
Sr.
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sisè tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Useros i Moyano
Setè tinent d’alcalde
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
Regidor
Sra. Anna Jorquera i Navarro
Regidora
Sr.
Ambrosio Martínez i Olivares
Regidor
Sr.
Carlos López Expósito
Regidor
Sra. Magda Casamitjana Aguilà
Regidora
Sr.
Carles Ferrer Casademont
Regidor
Sr.
Francisco Martínez Pérez
Regidor
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
Regidora
Sr.
David Beltran Blanco
Regidor
Sra. Francisca Martin Mendoza
Regidora
Sr.
Francesc Giner i Ballesta
Regidor
Sra. Ma. Àngels Arjona Crusellas
Regidora

Són absents havent excusat la seva absència:
Sra. Imma Carrion Ferrer

Regidora

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Senyora Ma. Teresa Sánchez Luna

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 1, GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS
MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 1, General de gestió i recaptació dels ingressos municipals de
dret públic, aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 242 de 21 de desembre
de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

Ajustar el calendari fiscal, així com la fracció mínima dels rebuts domiciliats que passa a
90€.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.

Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, General de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos municipals de dret públic, d’acord amb el text refós
de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament.

PRESENTACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2013
EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Fa la següent explicació:
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Avui passen les ordenances per l’any 2013 que, com els presents saben és la base de
l’execució del futur pressupost.
Explica que l’IPC 2011 va ser el 2,4 % , l’IPC del setembre del 2011 fins al setembre del
2012, teòricament, del 3,04%. Hem de tenir en compte també que en el capítol II de béns i
serveis haurem d’assumir un cost de 500.000 euros, aproximadament, en relació a l’apujada
de l’IVA.
A l’ordenança de l’IBI s’abaixarà el tipus de gravamen del 0,735 %, que era el que teníem
aprovat en ordenances fiscals de l’any 2012, al 0,68 %, que era el propi de l’Ajuntament,
sense tenir en compte l’apujada que ens va venir de Madrid del 0,04%. Un any varem haver
de fer aquesta apujada del 0,04%.
En el tema d’impost de vehicles hi haurà una abaixada d’un 1,80 %. Hi haurà canvis i
abaixades importants en el que és l’impost de construccions i en el tema de residus
comercials.
Seguint una mica l’ordre, explica ordenança per ordenança, però sempre generalitzant tot.
Ordenança fiscal número 1. General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
municipals de dret públic per a l’exercici 2013
L’únic que fem és ajustar els rebuts del calendari 2013. Per fraccionar el pagament del rebut
l’import mínim es fixa en 90 euros.
Recorda als presents que tots els impostos i taxes que tenim, quant a la domiciliació, hi ha
tres dates per poder fer el pagament més fàcil als ciutadans.
En el tema de contribucions especials no hi ha cap canvi, tot continua igual.
Ordenança fiscal número 3. Relativa a l’aprovació de la modificació de l’ordenança general
núm. 3, dels preus públics per a l’exercici 2013
En els preus públics, com són l’arxiu i biblioteca, no hi ha canvis, excepte pel que fa als
preus en cas de restitució de documents.
En el teatre, es mantenen les tarifes, ajustant els imports i criteris de les bonificacions.
En els espais culturals es mantenen les tarifes ajustant els imports i criteris de les
bonificacions.
A l’arxiu, biblioteca, teatre i espais culturals es contempla que els ingressos previstos seran
aproximadament d’uns 74.000 euros i que les despeses previstes, tot inclòs, són de 586.000
€. La cobertura del servei, només amb els ingressos, ja és d’un 12.61% i la resta, l’haurà
d’assumir l’Ajuntament.
En els temes d’activitats de promoció cultural no tenim cap canvi.
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A les llars d’infants es mantenen les tarifes exactament igual. No hi ha cap augment, els
ingressos previstos seran de 478.000 euros. Les despeses previstes 1.710.000 euros. La
cobertura del servei d’un 28%, ingressos-cost.
Hem de dir que a la participació dels costos, les famílies pagaran un 18%, la Generalitat un
10% i l’Ajuntament assumirà un cost d’un 72%. Recorda als presents que la subvenció a la
Generalitat en el 2011 era 250.000 euros i per a aquest any 2012 tenim previst que sigui
d’uns 165.000 euros. Torna a repetir que no hi haurà cap apujada. La família continuarà
pagant exactament el mateix, pel que fa a la llar d’infants.
Pel que fa a l’escola d’adults, per a les persones que estan empadronades a Roses no hi
haurà cap apujada. Es crea una nova tarifa per als no empadronats. També és un servei
deficitari per a l’Ajuntament, ja que els ingressos previstos són d’uns 5.000 euros i les
despeses són de 185.000 euros. La cobertura del servei per la taxa és d’un 2,76%.
En el transport escolar es mantenen les tarifes vigents.
En els casals i activitats esportives mantenen tarifes. En els casals d’estiu es redistribueix
l’import entre matrícula i quota de permanència per tenir un millor procés en el tema de la
preinscripció.
En els tallers de joventut i serveis de fires no hi ha canvis. A les activitats de festes es
mantenen les mateixes tarifes com fins ara.
A la piscina municipal es manté la tarifa base.
En les activitats de promoció turística es mantenen les tarifes, exactament igual de les que hi
havia abans.
En els tallers-seminaris de promoció econòmica es configuren les tarifes d’acord amb la
previsió de cursos establerts per l’àrea. S’instrueixen els preus per a la venda de material de
promoció.
En el transport urbà s’implanta el preu públic en previsió de la futura concessió del servei
actualment en licitació.
Ordenança fiscal número 4. Reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2013
Respecte a l’IBI, com han comentat abans, passen del 0,735 que teníem aprovat en les
ordenances fiscals del 2012 al 0,68 per cobrir la part d’augment que havíem tingut l’any
passat pel tema de l’increment del 0,75 % al 0,781 % que era un increment legal d’un 0,04%
en el gravamen de l'IBI.
Amb aquesta rebaixa, les famílies de Roses deixaran de pagar aproximadament del 0,73 %
al 0,68 % i hi ha una part que anirà del 0,78 al 0,68%, perquè no totes les finques estaran
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directament o indirectament afectades. És a dir que les famílies deixaran de pagar 1.500.000
d’euros, que l’Ajuntament tindrà de menys per fer front a la despesa corrent.

A l’impost d’activitats econòmiques no hi ha cap canvi, tot continua igual, tot congelat, que
també vol dir abaixat, perquè no hem aplicat, ni com a mínim, a les taxes, l’increment de
l’IPC.
Ordenança fiscal número 6. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per
a l’exercici 2013
L’impost de vehicles es redueix en un 1,8% passant d’un coeficient, segons les bases de
l’1,69% a l’1,66%

Ordenança fiscal número 7. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per a l’exercici 2013
A l’ICIO, impost de construccions es manté el mateix tipus de gravamen que és del 3,5%.
Les plusvàlues es mantenen sense canvis, igual que fins ara.

Ordenança fiscal número 9. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres per a l’exercici 2013.
Els serveis municipals, quan parlen de cementiri, modifiquen els imports de concessions
funeràries amb la finalitat d’incentivar la concessió dels nínxols construïts abans de l’any
2000.
El servei de grua es manté sense canvis.
El mercat cobert també es manté sense canvis. Informa que en el mercat cobert els
ingressos previstos són de 109.000 euros i les despeses previstes són de 149.000 euros.
Cobrim un 72,71%. La resta va a càrrec dels serveis de l’Ajuntament.
Quant als serveis de temporada, cal destacar que intentem aplicar el mateix que a l’ocupació
de via pública, amb un 20% de bonificació per a l’ocupació de via pública que estigui tot
l’any. Aquesta bonificació l’apliquem per la part que és de competència de l’Ajuntament.
Intentarem aplicar un 20% i podem arribar a un 50% de bonificació, sempre i quan hi hagi
les normes de bona conducta i es compleixin com a tal. El que intenten és que els negocis
que estiguin oberts tot l’any també es vegin beneficiats. Parlen sempre de totes les zones
que estiguin en maritimoterrestre, en zona del pla d’usos.
Pel tema de la prevenció d’incendis forestals, cal dir també que s’ajusten als valors màxims i
mínims de les tarifes. S’introdueixen unes tarifes específiques per a les finques rústiques i
l’exempció prevista per a finques urbanes passa de 30.000 a 40.000 euros, és a dir, que es
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redueix en un 40% per als subjectes obligats a pagar la taxa, tot i que hem de recordar que
l’any 2003, aquesta taxa s’ha portat al cens, però no s’ha cobrat.
Ordenança fiscal número 11. Reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua
per a l’exercici 2013
En el subministrament d’aigua cal dir que rebaixem aquest 2% d’apujada que varem tenir del
8 al 10% i ho volem mantenir per l’any 2013.
Ordenança fiscal número 13. Reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de
residus municipals per a l’exercici 2013
A la recollida i eliminació de residus, cal dir que els comerços de Roses, segons els epígrafs
i els metres quadrats, tindran una reducció força important. És una cosa que no s’havia fet
mai, però ara ho hem fet. Com a referència en temes de residus comercials, per exemple, un
local de restauració de fins a 50 m2 tindrà una rebaixa d’un 15%.
En els centres recreatius de fins a 50 m2 és d’un 18%. En els establiments alimentaris, un
local de fins a 100 m2 tindrà una rebaixa d’un 26%. Concreta que parlem sempre de residus
comercials. I en establiments alimentaris de més de 800 m2 tindrem una rebaixa
d’aproximadament d’uns 25 m2,
Aquesta és la part en què com aquest equip vol col·laborar, d’alguna manera, vistes les
nostres competències, amb l’empresariat rosinc.

Ordenança fiscal número 14. Reguladora de la taxa per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local per a l’exercici 2013
En el tema d’ocupació de via pública, s’introdueix el preu de la taxa regulada a l’ordenança
sobre senyalització informativa, privada, a partir dels costos previstos per al subministrament
d’instal·lació de rètols, eventualment, anual.

Ordenança fiscal número 15. Taxa per la utilització privativa a l’aprofitament especial del
vol, sòl i subsol del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments
En aquest cas, tenim l’empresa elèctrica, que segons la base d’usuaris i facturació li
apliquem l’1,5%.
Ordenança fiscal número 16. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del vol,
sòl i subsol del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia
mòbil
Està sense canvis i continuarà exactament igual.
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Ordenança fiscal número 17. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització
d’instal·lacions municipals.
És la utilització de dependències municipals. S’amplia l’exempció de la taxa per a celebració
de matrimonis en els llocs establerts per a l’Ajuntament quan el convit es realitza en un
restaurant de Roses.
Es regula una bonificació del 50% per a la utilització que tingui com a finalitat la realització
d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que tinguin finalitat
lucrativa.
En el teatre municipal es mantenen les tarifes vigents i s’introdueix una tarifa reduïda a
aplicar a les entitats sense ànim de lucre no vinculades amb les arts escèniques musicals i
arts visuals.
Serien bàsicament, a grans trets, per a aquest proper any 2013 les ordenances fiscals
d’aquest ajuntament.
Cal dir que les ordenances que no s’han abaixat queden congelades. Vol dir que,
teòricament, també baixen, perquè no apliquem ni, com a mínim, el 3,4 % d’increment de
l’IPC.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que ens trobem novament amb un ple d’ordenances que són les
que definiran el que pagarà el ciutadà rosinc.
Veuen, un any més, des que està aquest govern que es continua una política de dretes, una
política en la que es van apujant els impostos i una política com va dir un company seu és la
política del mal governant. Una política en què no se saben fer les coses si no es tenen
diners.
Per tant, per altra banda, veuen també que s’abaixen els impostos a les classes altes, però
per al ciutadà mitjà, els impostos són cada vegada més alts.
Té algunes consideracions, depenent de les ordenances.

Ordenança número 1.General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos municipals de
dret públic per a l’exercici 2013
−

Sobre l’ordenança número 1, article 20, pàgina 9, diu que el càrrec del rebut domiciliat
es realitzarà de forma fraccionada amb càrrec al compte, els dies 28 de juny, 30 d’agost i
31 d’octubre. Ha vist que s’ha agafat l’últim dia del mes en curs, en aquest cas.
Normalment la gent treballadora sol cobrar a partir del dia 1 de cada mes. Per tant,
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demanaria que es canviés el 21 de juny per l’1 de juliol, que és un dijous. Que el dia 30
d’agost es canviés pel dia 2 de setembre, que en aquest cas és un dilluns. I que el 31
d’octubre, com que el dia 1 de novembre, suposadament, serà festa, que es passés el
dia 4, que és un dilluns, i així la gent ja tindrà els diners al banc o, suposadament, ja
tindrà els diners al banc per poder pagar els rebuts domiciliats.

Ordenança fiscal número 3. General dels preus públics per a l’exercici 2013
−

Diu que en aquesta ordenança veien que, si bé, els polítics tan a nivell municipal com a
nivell autonòmic i a nivell estatal demanen un esforç a la població, es veu que aquest
esforç per part de qui governa no es fa. És un esforç de mantenir els preus i no són
capaços de fer alguna mena de rebaixa. Es tracta de fer un esforç, perquè la gent no
hagi de pagar tant.
A la pàgina 46, a l’últim paràgraf, s’ha entrat una modificació on diu “Gaudiran d’entrada
gratuïta als espectacles de teatre municipal els menors de 16 anys, sempre que vagin
acompanyats d’un familiar adult” El senyor Francisco Martinez entén que aquesta frase
s’hauria d’enretirar i una persona amb catorze o quinze anys que vulgui anar al teatre, ho
pugui tenir de manera gratuïta, sense haver d’anar acompanyat d’una altra persona, que
lògicament haurà de pagar el que li pertoqui.

−

Respecte a la llar d’infants, com ha dit abans, creu que l’Equip de Govern és incapaç de
fer aquest esforç que demana la població i mantenen els preus. Si bé, han canviat la
manera introduint la matrícula, però al final el preu és el mateix.

−

Li sembla que l’escola d’adults no els agrada molt, perquè a l’escola d’adults hi ha
apujades en el curs de preparació per a proves d’accés als cicles formatius d’un 30%.
Una apujada del 95% en el curs bàsic de català i a la formació instrumental l’apujada ja
és del 128%.

−

En els casals municipals, el mateix, no són capaços de fer l’esforç que demanava la
població.

Ordenança fiscal número 4. Reguladora de l’impost sobre béns immobles per a l’exercici
2013
−

Creu que en aquesta ordenança es fa quelcom una mica esperpèntic. És a dir, que per
una banda, diuen que el tipus de gravamen serà del 0,68 %, però com que,
desgraciadament, els dolents de Madrid els fan apujar l’ordenança del 0,0462 %, doncs
el Govern Municipal ha d’apujar el 0’7262 %.
És a dir, que, si fins ara, estava al 0,775%, no costa res que si la intenció del Grup
Municipal de CiU és que la gent pagui, el 0,68% del tipus de gravamen, es deixa al 0,63
% i amb l’apujada del Govern Central ja queda en el que volia el regidor ponent, sense
cap mena de problema.
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En canvi , l’Equip de govern fa una cosa que aquí no s’entén. Per una banda, diuen una
cosa, però demostren que fan completament la contrària.
Ordenança fiscal número 5 . Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.
Ordenança fiscal número 6. Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Ordenança fiscal número 7. Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Ordenança fiscal número 8. Reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
A les ordenances fiscals 5, 6, 7 i 8 no hi veu cap mena de problema.

Ordenança fiscal número 9. Taxa per la prestació de serveis de competència local per a
l’exercici 2013
Explica que, per una banda, a la concessió funerària, els nínxols d’abans del 2.000
s’abaixen una mica, que són gairebé dels que no n’hi ha. Els que ara es concedeixen són
els construïts a partir de l’any 2000 i posteriors i aquí es fa una apujada del gairebé 10%.
Per altra banda, el rescat dels nínxols, no és una cosa que es produeixi molt i, per tant, no
sap per què s’ha tocat, però quan l’Ajuntament vulgui rescatar un nínxol es pagarà menys,
es pagarà des d’un 20% a un 15% o un 3,5% menys, depenent de si el nínxol és d’abans o
de després de la construcció de l’any 2.000.

Després, en els serveis de temporada, li agradaria que li expliqués si en els serveis de
temporada s’està pagant el doble d’abans. Pels números que té, cosa que li ha estranyat, li
ho volia consultar. Li responen que exactament igual i el regidor socialista diu que ho tornarà
a comprovar.
Ordenança fiscal número 10. Taxa per la realització d’activitats administratives de
competència local per a l’exercici 2013.
Gairebé és igual que la de l’any anterior, és a dir, cap mena d’esforç per part de l’Equip de
Govern. Per part de l’Ajuntament demana que li expliquin el canvi que s’ha fet en els
expedients de llicències d’obra major. Si abans es cobrava el 0,3 de base de l’ICIO, han
posat uns preus taxats i li agradaria saber què els ha portat a fer aquest canvi.
Ordenança fiscal número 11. Reguladora de la taxa per distribució i subministrament
d’aigua per a l’exercici 2013.
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Ordenança fiscal número 12. Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
clavegueram per a l’exercici 2013.
Ordenança fiscal número 13. Reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de
residus municipals per a l’exercici 2013.

A les ordenances fiscals número 11, 12, 13 i 14 no hi ha cap mena de problema.
En les ordenances 11 i 12, els drets de connexió s’han fet d’una altra manera. Li agradaria
que li expliqués quin és el raonament per canviar la manera. Enlloc de fer-ho per
habitacions, en el cas dels hotels, què els ha portat a fer-ho d’aquesta manera. Pregunta si
surt més beneficiós per l’Ajuntament o surt més beneficiós per al ciutadà.
No té res més a afegir per a la resta d’ordenances i li agradaria que li aclarissin aquests
dubtes.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Veuen que no hi ha hagut gaire modificacions a les ordenances
municipals.
Ordenança número 1. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos
municipals de dret públic per a l’exercici 2013.
Veuen que no s’ha canviat res, només hi ha un canvi de dates.
Ordenança número 3. Ordenança general dels preus públics per a l’exercici 2013
Veuen bé la introducció de les tarifes reduïdes. A la llar d’infants s’apuja la matrícula, però
s’abaixa la quota. Els sembla perfecte la potenciació dels cursos
Ordenança número 4. Ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles per a
l’exercici 2013.
Diu que en aquest punt votarien en contra, perquè veuen que s’abaixa el gravamen amb el
0,73% i després s’apuja per l’aplicació de la llei el 0,68%. Això vol dir que torna a apujar un
6% i finalment es queda en un 0,72%. Veuen que la taxa queda igual, però l’IBI segueix
augmentant, tot i que van dir que no s’apujaria.
Després, en relació als valors cadastrals, es va sol·licitar la revisió dels valors cadastrals a la
baixa. El seu grup vol demanar com està i si s’ha tirat endavant aquest tema.
Ordenança número 6. Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
per a l’exercici 2013.
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En aquesta ordenança no veuen cap variació.
Ordenança número 7. Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres per a l’exercici 2013.
Tampoc veuen canvis. Veuen que s’introdueixen bonificacions per al tema de les barreres
arquitectòniques amb la instal·lació dels ascensors. Això li sembla perfecte.
Ordenança número 9. De la taxa per la prestació de serveis de competència local per a
l’exercici 2013.

Veuen que s’abaixen els preus dels nínxols, però s’apuja el preu dels nínxols més recents
en un 10%. També veuen bé que es regulin les bonificacions a les terrasses si és tot l’any el
20% o del 50% en el seu cas.

Ordenança número 10. De la taxa per la realització d’activitats administratives de
competència local per a l’exercici 2013.
El seu grup s’abstindrà a les votacions. Ho deixarien igual que abans, ja que l’actual Equip
de Govern ho ha fet d’una manera escalada per llicència d’obres i el resultat de la tarifa
afavoreix que els pressupostos que es presentin moltes vegades no puguin ser reals.
Creuen que aquí sortiria perdent l’Ajuntament.
El grup Municipal de Gent del Poble votaria a favor si el deixessin estar com abans.
D’aquesta manera s’abstindrien.

Ordenança número 11. Taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici 2013.
S’abstindran a les votacions. És veritat que qui més té més paga i ho veuen bé, però van dir
que l’aigua s’abaixava molt poquet, però, en canvi, els drets de connexió han canviat el
sistema per diàmetre i no han sabut veure el resultat final.

Ordenança número 12. Taxa per la prestació dels serveis de clavegueram per a l’exercici
2013.
Es ratifiquen en el que han dit en el punt anterior.

Ordenança número 13. Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus municipals per
a l’exercici 2013.
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Diu que es calculen els residus a tant per metre quadrat i veuen que el resultat puja molt, tot
i que ha sentit que s’anava abaixant un 18, un 26, etc. Demana que li expliquin una mica
més, perquè tampoc ho veuen clar.
Ordenança número 14. Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini
públic local per a l’exercici 2013.
Volien demanar si dins d’aquestes ordenances s’inclou el tema de la zona blava.

Ordenança número 17. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització
d’instal·lacions municipals per a l’exercici 2013.
Veuen bé l’exempció quan els convits es facin a restaurants de Roses. En canvi, veuen que
la utilització del pavelló i dels camps del costat de La Vinyassa s’ha apujat un 20 o un 25%.
Això no ho veuen bé.
Respecte a la Vinyassa aclareix que quan la gent particular demana aquestes instal·lacions,
si no ho han mirat malament, creu que s’ha apujat força.

RESPOSTA ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Sr. Manel Escobar.- En primer lloc respon les intervencions del Grup Municipal del Partit
Socialista.
S’adreça al senyor Francisco Martinez dient-li que ha mostrat molt pocs arguments per
defensar que s’apugen les ordenances. El regidor ponent assegura que no és cert, perquè si
s’agafa la base de l’any 2012, que són les ordenances que tenim aprovades i es mira l’any
2013, es veu que tot queda congelat i hi ha una part important que és d’abaixada. A més, a
tot el que es congela no se li aplica l’IPC. Creu que el senyor Francisco Martinez té pocs
arguments per defensar la seva posició.
Quant a la domiciliació de rebuts a les dates 28 de juny, 30 de juliol i 31 d’octubre. Reconeix
que és la data que, teòricament, l’Ajuntament ho posa a disposició de les entitats bancàries,
que no vol dir que sigui la data de càrrec físic en el compte de l’usuari. El regidor ponent
aclareix que, per tant, s’ha de comptar quatre o cinc dies després d’aquesta data, que és la
data que el contribuent tindrà el càrrec en el compte. No la tindrà exactament aquests dies,
perquè des que surt de l’Ajuntament fins que arriba al banc i es fa el càrrec, no és
exactament aquest dia. Aquest és el dia que tenim com a base de cobrament de la taxa o de
l’impost.
Diu que hem fet un esforç molt important, pel cost que assumim en base a la taxa i ho torna
a repetir. Per exemple, a la llar d’infants, aclareix que no s’ha apujat res, paguen exactament
el mateix d’abans. L’Ajuntament assumeix un 72 % del cost.
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També estava parlant de l’escola d’adults, que s’havia apujat i aclareix que hi ha exactament
la mateixa tarifa que hi havia abans. Han inclòs una altra tarifa nova i han creat una línia per
a la persona que no estigui empadronada a Roses i el ciutadà rosinc continuarà pagant
exactament el mateix. Aquí no s’ha apujat absolutament res.
En el tema de l’IBI, del 0,735 l’han abaixat al 0,68 %. Aquest 0,73 de l’any 2012 es va veure
apujat per causa del Govern Central, però és clar, en el Govern Central, quan va arribar, es
va trobar que hi havia i es va fer la responsabilitat de qui governa. No creu que hi hagi cap
polític que, quan governa, vulgui quedar malament. Està convençut que qualsevol polític,
quan està governant, el que més li agradaria seria dir que no s’apuja cap impost i dóna tots
els serveis del món. Això, avui en dia és impossible.
Quan arriben a governar els del Partit Popular a Madrid, es varen trobar el que es van
trobar. Era un solar i demana als presents que s’imaginin el que es va haver de fer allà.
Torna a repetir que del 0,735 han baixat al 0,68 %. Han calculat que el ciutadà rosinc
deixarà de pagar aproximadament 1.500.000 € . Aquests són els diners que entren de
menys per fer front a tota la despesa corrent d’aquest Ajuntament.
Dels nínxols explica que han creat dues vies de nínxols, els d’abans de l’any 2000 i els de
després de l’any 2000. Diu que això ho fan per donar la possibilitat que els nínxols anteriors
siguin més barats, amb la possibilitat de donar sortida als nínxols anteriors.
En el tema de l’ICIO, diu que l’impost de l’ICIO continua exactament igual, un 3,5% sobre el
pressupost i per a l’impost de construccions han creat aquests quatre trams. Abans hi havia
dos trams i quan el pressupost era de més de 400.000 € se’n pagaven 3000 i el que ha fet
l’Equip de Govern és diferenciar-ho, com molt bé diuen els expedients de llicències d’obres.
Fins a un pressupost de 60.000 € pagaran 183 €. De 60.000 € a 200.000€ pagaran 360 €.
De 200.000 € a 400.000€ pagaran 720 € i més de 400.000 € pagaran 1.200 €.
Aquests 1.200 €, abans eren 3.000 €. És una rebaixa important, quant a l’estalvi per al
promotor que té que fer aquesta obra. El regidor ponent no sap on veu l’augment el regidor
Francesc Martinez . Suposa que es demostra molta voluntat de voler tirar això endavant.
També li han parlat de la taxa del clavegueram i de l’aigua que s’ha abaixat un 2% del 8 al
10. I en el tema dels drets de connexió es trobaven que hi havia una diferenciació del
comerç a l’habitatge i no es tenia en compte que si un comerç o un habitatge consumien el
mateix, hi havia un que estava més paralitzat que l’altre. Això és el que han intentat fer, que
tant el comerç com l’habitatge paguin exactament pel consum que tenen i que no hagin de
pagar més del què hi ha.
En el tema de l’IBI no hi ha cap apujada. Creu que és un esforç força important passar del
0,735 al 0,68 %. Hi haurà famílies que pagaran menys IBI aquest any que fa dos anys
enrere per l’import que han calculat. Aquest fet és degut a tota l’afectació que hi ha hagut al
50% no afectat per l’apujada que venia de Madrid del 0,04 %. Hi haurà famílies que amb
52.000 € de valor cadastral pagaran menys IBI aquest any que fa dos anys, per posar un
exemple.
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També li ha parlat de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. El regidor ponent aclareix
que l’impost de vehicles portava cinc anys congelat. El vehicle que pagava 122 € durant els
últims cinc anys, aquest any pagarà 120 €.
Amb el tema dels nínxols torna a repetir el mateix, el que fan és diferenciar tota la
construcció que hi havia anterior a l’any 2000 dels que són de després de l’any 2000. Per
donar-los també sortida i que en el preu dels anteriors a l’any 2000 sigui també molt més
raonable.
Les terrasses, com molt bé ha dit, del 20 al 50% en tot el que és l’ocupació de via pública del
front marítim, que és quelcom que no estava contemplat, perquè l’ocupació de via pública
única i exclusivament era només del municipi.
Les competències que té l’Ajuntament envers l’empresariat són mínimes. Aclareix que
l’Ajuntament arriba fins on pot arribar i si podem arribar a això és quelcom que també els
agradaria.
Quant a les llicències d’obres, igual que li ha explicat al senyor Francisco Martinez, han
cregut convenient crear aquests quatre trams, perquè el pagament i el cost que tingui la taxa
sigui de menys import. Parlen d’estalviar-se cap al 50% en el pagament de la taxa de la
llicència d’obres.
En els residus, el regidor ponent li pot dir que, per exemple, un petit bar de 50 m2 fins l’any
2012 pagava 693,90 i a partir de l’any 2013 pagarà 593,90 €
Pel que fa als residus, els centres recreatius de fins a 50 m2 pagaran 535 €. Un establiment
alimentari fins a 100 m2 pagava 800 € i ara en pagarà 593,90 €. Un establiment de fins a
800 m2 pagava 5.817 € i ara pagarà 4.400 €. Totes aquestes rebaixes creu que són
rebaixes importants. Aquestes rebaixes en temes de residus no s’havien produït mai, és la
primera vegada.
Subratlla que l’Ajuntament fa aquestes rebaixes per la via de les possibilitats i les
competències que té un ajuntament. Reconeix que aquestes possibilitats són molt limitades
per poder arribar a l’empresariat.
Compten que una família amb dues mainades, que té un petit negoci, en el tema de residus
s’estalvia alguna cosa, també amb l’impost de vehicles i amb l’IBI, aquesta és l’única manera
que l’Equip de Govern té d’aportar alguna cosa.
En el tema dels equipaments de la Vinyassa, el regidor del grup municipal de Gent del
Poble, diu que no s’ha incrementat absolutament res, són els mateixos preus base que hi
havia de l’any 2012.
No s’ha incrementat absolutament res i, a més, destaca que tot va de baixada i de
congelació. Repeteix que no hi ha absolutament res que s’apugi.
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SEGONA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Ha sentit que el regidor ponent, senyor Manel Escobar, li ha respost
que tenia poc arguments i creu que aquest no és el problema, sinó que el regidor ponent no
en té cap i és qui governa.
A banda d’això, creu que el senyor Escobar no està gaire “per la labor”. La data de
cobrament dels rebuts es fa a la data que es marca aquí. Ahir era 1 de novembre, festa
nacional i a ell li varen passar el rebut del tercer pagament de l’IBI.
Diu que si allà diu el dia 28, en el banc passa el dia 28. No és pas que d’aquí surti el dia 28 i
després arribi al banc. Assegura que ahir, que era dia 1 li varen cobrar i era festa.
Quant a la llar d’infants, el que han comentat és que aquest govern no és capaç de fer un
esforç, perquè les famílies que porten els nens vagin una mica més lleugeres en el
pagament. Com bé ha dit, un hotel de cent habitacions pagarà menys, però la família que ha
de portar els seus nens a la llar d’infants, ha de continuar pagant més. També, com que no
ha apujat el preu, sinó que ha apujat la taxa, però com que cada vegada s’està cobrant
menys, al final una família ha de posar més diners. Ara, això sí, l’hotel de cent habitacions
que pagui una mica menys.
El regidor socialista considera que l’Equip de Govern està fent una política de dretes, que és
el que pertoca als partits en els que estan.
També se li ha oblidat comentar que a l’ordenança fiscal número 9, aquest nou impost que
varen posar l’any passat del servei de prevenció d’incendis forestals, entenen que no té
sentit. Això seria com dir que els que estan a davant de les platges de Roses els posaran un
impost, perquè viuen al davant. Doncs per netejar aquesta franja tallafocs, resulta que han
de pagar els que viuen allà. És un impost que han proposat i del que no hi havia cap
necessitat, perquè l’Ajuntament tenia prou diners. És més, si no està equivocat, aquest any
2012 l’Ajuntament té superàvit. Per tant, es poden fer més esforços dels que estan fent i
respecte a l’IBI, si tenen intenció de posar el 0,68 demana que no li donin més voltes. Diu
que posin el 0,68 amb l’apujada que fa l’Estat Espanyol.

SEGONA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que li volia comentar, respecte a l’IBI que el regidor ponent parla
que es paga menys per a propietats de 50.000 euros. El regidor del grup municipal del GDP
creu que hi ha molt poques propietats de 50.000 euros. Per a un pis de 90 m2 ja són 80.000
euros, de seguida. Això no l’ha convençut.
El senyor Francesc Giner diu que no li ha explicat l’ordenança número 13, de recollida,
tractament i eliminació de residus, en la que deia que hi havia tant de descompte. Parlava
de menys 10, menys 15, menys 18 i menys 26.
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En el punt número 12, que correspon a l’ordenança número 17, reguladora de la taxa per la
prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals, hi ha unes
modificacions de 30 i 50€ en la pista annexa. També en el preu per hores hi ha
modificacions d’uns preus que ara estan a 45 i 30€. Pregunta si aquestes modificacions no
han anat a l’alça en comptes d’abaixar el preu.
Creu que tampoc li han respost si la zona blava s’inclou dintre de les ordenances fiscals.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que, lògicament, és l’Equip de Govern qui fa aquesta proposta de
modificació de les ordenances.
L’alcalde intervé pel comentari que ha sentit de dretes i esquerres. Creu que gairebé fa riure,
dir que rebaixar les ordenances fiscals, perquè la gent pagui menys és de dretes, doncs en
quatre anys de governar els socialistes a Roses, estan abaixant aquelles que han mantingut
els socialistes durant quatre anys.
En tot cas, hi ha una cosa molt clara i molt visual, perquè una imatge val més que cent
paraules. Si abaixem 1.500.000€ d’ingressos provinents d’allò que paguem tots els
ciutadans és que aquest 1.500.000 € ens els estalviem els ciutadans de Roses. L’alcalde es
refereix tant als ciutadans que estan empadronats com als que hi tenen propietats.
Dit això, si mantenim el mateix nivell de serveis en el mateix preu, vol dir que l’exercici
d’austeritat que ens hem aplicat és enorme i aquí cal felicitar des del ponent regidor a tot
l’equip econòmic de l’Ajuntament de Roses, a qui fa aquesta felicitació.
Aleshores, si ens anem a l’anècdota de la llar d’infants –cosa que pregunta a la senyora
Montse Mindan- és la demostració de quin és nostre nivell d’implicació en això que tots
desitgem: ajudar les persones, les famílies i les empreses a superar aquests moments de
dificultat. Posa l’exemple de la llar d’infants, on l’aportació que fins ara feia la Generalitat era
del 33%, la que feien els beneficiats d’aquest servei el 33 % i l’Ajuntament el 33 %. En
aquest moment l’Ajuntament assumeix el 72% del cost i això havent abaixat els impostos.
Aleshores, demana al senyor Francisco Martinez que no es compliqui la cosa, que no es
vulguin donar lectures massa fàcils, perquè és molt complicat.
L’alcalde considera que aquestes eren unes ordenances per haver-les votat tots per
unanimitat, perquè és una abaixada generalitzada.
Reconeix que sí, que hi ha moviments, però són moviments per facilitar la tasca, per
exemple això de l’escola d’adults.
La realitat és que ve tanta mainada de fora de Roses i molt ben vinguts que finalment els de
Roses tenen dificultats i han posat una diferenciació per distingir entre els que són de fora i
els que són de Roses.
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En tota la resta, els que no han abaixat, s’han mantingut en el mateix nivell que, de vegades,
implica una rebaixa, perquè si el cost a l’Ajuntament augmenta un 3,4%, perquè és l’IPC i
nosaltres no augmentem aquest 3,4%, vol dir que ens l’empassem. Una prova d’això és el
rebut de l’aigua, perquè sí que diem que nosaltres recaptarem menys i la gent pagarà més,
però aquest diferencial de més és perquè l’IVA els ha apujat. Això vol dir que l’Ajuntament
de Roses ha assumit aquest increment que hauríem de pagar els usuaris.
I respecte a una pregunta que s’ha fet sobre el cementiri, diu que, com que precisament, hi
ha nínxols per vendre, però tothom vol els més nous, els altres van quedant acumulats, el
que han fet és abaixar el preu dels vells -que no són tan vells- a fi i efecte que la gent tingui
aquest incentiu de dir quant val aquest nínxol que és nou i, en canvi, els de la zona vella,
que l’alcalde opina que és la més maca, valen menys. D’aquesta manera ho van reordenant.
En definitiva, el que està fent l’Equip de Govern és el que es va comprometre políticament
en el seu dia quan es va constituir aquest govern, que és aportar estabilitat a Roses i ho fan
aplicant austeritat a l’hora de la despesa, mantenint els mateixos serveis i l’estabilitat dins de
cada família, dins de cada persona i dins de cada empresa.
La manera que s’aconsegueix això en aquests moments, que el que neguiteja és
l’economia, és rebaixant impostos. I també han estat curosos en aquelles terrasses que
estan en zona maritimoterrestre, que no els poden rebaixar tot, perquè una part la cobra
l’Estat o la cobra la Generalitat i l’Ajuntament els ha rebaixat.
Respecte a l’exemple que posava el senyor Manel Escobar i que l’alcalde referma és que
una persona, propietària d’un bar o d’un comerç petit de menys de 50 m2, que a més paga
IBI i, a més, porta la criatura a la llar d’infants, amb l’aplicació d’aquestes ordenances li
representa a la persona, família o petita empresa, pagar de menys per l’any que ve, prop de
600 euros. Diu que baixi Déu Nostre Senyor i ho vegi.
L’alcalde diu que l’Equip de Govern està orgullós d’estar fent la seva feina i fer aquest
exercici de voluntat de dir, ja n’hi ha prou de tenir aquest superàvit i anem a mirar que
mantenint els serveis en el mateix nivell de qualitat que estem prestant en aquest moment,
la gent tingui que pagar menys.
És veritat que, com ha dit el senyor Francisco Martinez, en els que paguen els rebaixem,
però fer-ho al revés seria com dir: “Em trec jo un ull, perquè aquell no li treguin dos” Si quan
apugem, els que tenen més paguen més, quan abaixem també, perquè la Constitució
famosa no permet discriminar les persones en funció de la seva riquesa.
L’alcalde afegeix que mantenim l’ajut per als llibres. Tot i que li costa de dir, creu que ha de
dir, que el funcionament d’aquest Ajuntament és exemplar i quan els mitjans de comunicació
treguin, per l’any que ve, aquell llistat de qui paga més a cada municipi, Roses sortirà d’una
manera destacada, però no a dalt, sinó a baix.
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Fa poc, ja va sortir el llistat del que paguen les llars d’infants de tota la província de Girona.
Entre les ciutats de 5.000 i 10.000 habitants anàvem al penúltim lloc i s’imagina que
passarem a l’últim lloc.
Diu que durant aquests dies han tingut això de les dates de cobrament per estudiar i potser
té raó, no diu pas que no, que si en comptes de presentar-ho aquest dia, ho presentem
aquest l’altre dia al banc, amb aquesta i quatre coses més, ens podríem haver posat d’acord
i aprovar aquestes ordenances, perquè són les que toquen.
Aquestes són les ordenances fiscals que ajuden al que ens varem proposar en el seu dia:
més austeritat, per una banda; mantenir els serveis i rebaixar la pressió fiscal de les
persones. És l’esperit d’aquestes ordenances que celebrem que es presentin.
Tot seguit es passa, individualment, a votació de les ordenances, amb el següent resultat.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
02.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
GENERAL NÚM. 3, DELS PREUS PÚBLICS PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança general núm. 3, dels preus públics, aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de
Girona núm. 242 de 21 de desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

-

-

Arxiu: sense canvis
Biblioteca: sense canvis, excepte pel que fa als preus en cas de restitució de documents.
Teatre: es mantenen les tarifes, ajustant els imports i criteris de les bonificacions.
Espais culturals: es mantenen les tarifes, ajustant els imports i criteris de les
bonificacions.
Activitats de promoció cultural: sense canvis
Llars d’infants: es mantenen les tarifes. Al curs d’estiu es redistribueix l’import entre
matrícula i quota de permanència, sense incrementar la tarifa, per millorar-ne el procés
de pre-inscripció.
Escola d’adults: es fixen les tarifes en funció de la tipologia i durada dels cursos,
mantenen els criteris de les tarifes pels alumnes empadronats a Roses. Es crea una
nova tarifa per no empadronats.
Transport escolar: Es mantenen les tarifes vigents.
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-

-

-

-

Casals i activitats esportives: es mantenen les tarifes. Als casals d’estiu es redistribueix
l’import entre matrícula i quota de permanència, sense incrementar la tarifa, per millorarne el procés de pre-inscripció.
Tallers joventut: sense canvis
Servei de fires: sense canvis
Activitats festes: Es mantenen les tarifes. S’introdueix el preu de l’activitat per
agermanament amb Beas de Segura.
Piscina municipal: Les tarifes es mantenen pràcticament igual que la aprovada
inicialment, però en relació a la modificació realitzada el proppassat més de juliol, les
mateixes s’incrementen segons proposta de l’empresa municipal que gestiona
l’equipament amb la finalitat de compensar l’efecte que sobre la mateixa ha tingut
l’increment d’IVA aprovat el 2012 pel govern central.
Activitats promoció turística: es mantenen les tarifes.
Tallers i seminaris promoció econòmica: es configuren les tarifes d’acord amb la previsió
de cursos establerts per l’àrea. S’introdueixen els preus per la venda de material de
promoció.
Transport urbà: s’implanta el preu públic, en previsió de la futura concessió del servei
actualment en licitació.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.

A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 3, dels preus públics,
d’acord amb el text refós de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3516/12)
El resultat de les votacions és el següent :
Vots a favor: CATORZE (14) Montse Mindan, Silvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma.
Masblanch, Silvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles
Pàramo.
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Vots en contra: SIS (6) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca
Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
Abstencions: CAP (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia-presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.

03.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER A
L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre béns immobles, aplicable per a
l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 242 de 21 de desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
- Amb l’increment addicional establert per l’Estat (6%), el tipus inicialment aprovat per 2012
(0,7350%) va passar al 0,7812% pels immobles no residencials i pel 50% d’immobles
residencials de major valor cadastral. Per 2013 es manté aquest increment legal (0,0462).
- Amb la finalitat de reduir la càrrega fiscal, per 2013 es rebaixa el tipus municipal en un
7,5%, passant del 0,7350% al 0,6800%. Així la quota tributària mitjana es reduirà per
sobre del 3% en relació a 2012, un cop descomptat l’efecte de l’increment de la base
liquidable derivada de la revisió cadastral.
3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, publicat al BOE núm.
315 del dia 31 de desembre de 2011.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
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ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de
l’impost sobre béns immobles, d’acord amb el text refós de l’ordenança, que és el que
s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3517/12)
El resultat de les votacions és el següent:
Vots a favor: DOTZE (12) Montse Mindan, Silvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Masblanch,
Silvia Useros, Juan Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra. VUIT (8) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca
Guijarro, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
04.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica,
aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 247 de 21 de desembre de 2007).
2. Motiva la present proposta:
-

La tarifa es redueix en un 1,8% passant d’un coeficient d’increment de 1,69 al 1,66

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
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Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’acord amb el text refós de l’ordenança,
que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3518/12)
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
05.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 249 de 31 de desembre de
2011).
2. Motiva la present proposta:
-

S’ajusta el redactat del fet imposable d’acord amb la normativa que regula la declaració
responsable i la comunicació prèvia.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
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Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i
de determinats serveis, publicat al BOE núm. 126 del dia 26 de maig de 2012.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb el text refós de
l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3519/12)
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
06.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
competència local aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 249 de 31 de
desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

-

Cementiri municipal: Es modifiquen els imports de concessions funeràries amb la
finalitat d’incentivar la concessió dels nínxols construïts amb anterioritat a l’any 2000, la
qual cosa suposa modificar en el mateix sentit l’import establert pel seu possible rescat.
La resta de tarifes no es modifiquen.
Serveis de grua: sense canvis
Mercat cobert: sense canvis
Serveis de temporada: Es mantenen les tarifes vigents. La taxa es distribueix per
conceptes (serveis municipals, cànon Ministeri i serveis d’avarada) sense modificar les
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-

tarifes vigents. S’introdueix una bonificació del 20% sobre les explotacions de terrasses
en zona passeig en el cas d’obertura durant tot l’any que podrà arribat al 50% en el cas
de complir els paràmetres establerts.
Prevenció d’incendis forestals: s’ajusten els valors màxims i mínims de les tarifes i
s’introdueix una tarifa específica per les finques rústiques. L’exempció prevista per
finques urbanes passa de 30.000€ a 40.000€, cosa que redueix en un 40% els
subjectes obligats a pagar la taxa.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis de competència local, d’acord amb el text refós de
l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3520/12)
El resultat de les votacions és el següent:
Vots a favor: CATORZE (14) Montse Mindan, Silvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma.
Masblanch, Sílvia Useros, Juan Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles
Pàramo.
Vots en contra: SIS (6) , Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Francisco martinez, Francisca
Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
Abstancions: CAP (0)
En veure el resultat de les votacions, l’alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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07.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS
ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la realització d’activitats
administratives de competència local aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona
núm. 249 de 31 de desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

Es regula l’exempció tramitacions per interès municipal.
S’ajusten les tarifes de la taxa per llicència d’obra major en 4 trams en funció del
pressupost amb la finalitat de reduir els imports a liquidar.
Es regulen les taxes de primera ocupació relativa a Hotels, sense modificar les tarifes
vigents.
Se suprimeixen les taxes per tramitació de figures de planejament urbanístic, d’acord
amb la jurisprudència vigent.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 10, reguladora de la taxa
per la realització d’activitats administratives de competència local, d’acord amb el text
refós de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3521/12)
El resultat de les votacions és el següent:
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Vots a favor: DOTZE (12) Montse Mindan, Silvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: SIS (6) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca
Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
Abstencions: DUES (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

08.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER DISTRIBUCIÓ I
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per distribució i subministrament
d’aigua, aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 242 de 21 de desembre de
2011).
2. Motiva la present proposta:
-

Es substitueix el requisit de condició de renda màxima per la de no superar un
determinat valor cadastral, davant les dificultats d’obtenció de les dades de renda.

-

En mantenen les tarifes vigents amb la reducció de tarifes de 2% realitzada en 2012 per
compensar l’increment d’IVA

-

Es modifiquen els criteris de tarificació dels drets d’escomesa, que es passen a calcular
en funció del diàmetre de l’escomesa.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.

Fonaments de dret
1. Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la
taxa per distribució i subministrament d’aigua, d’acord amb el text refós de l’ordenança,
que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3522/12).
El resultat de les votacions és el següent:
Vots a favor: DIVUIT (18) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Silvia useros, Juan M. Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda Casamaitjana,
Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra. CAP (0)
Abstencions: DUES (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

09.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
CLAVEGUERAM PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:

Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
clavegueram aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 242 de 21 de
desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
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- Es substitueix el requisit de condició de renda màxima per la de no superar un determinat
valor cadastral, davant les dificultats d’obtenció de les dades de renda.
- En mantenen les tarifes vigents, tot i que possiblement caldrà revisar properament
aquesta ordenança en funció dels nous criteris que ha fet públics l’ACA en relació al
sanejament en alta.
- Es modifiquen els criteris de tarificació dels drets d’escomesa, que es passen a calcular
en funció del diàmetre de l’escomesa.
3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 12, reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis de clavegueram, d’acord amb el text refós de l’ordenança,
que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3523/12).
Vots a favor: DIVUIT (18) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Silvia useros, Juan M. Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda Casamaitjana,
Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra. CAP (0)
Abstencions: DUES (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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10.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I
ELIMINACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:

Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de
residus municipals aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm. 242 de 21 de
desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

Es substitueix el requisit de condició de renda màxima per la de no superar un
determinat valor cadastral, davant les dificultats d’obtenció de les dades de renda.
Es mantenen les tarifes per la recollida domèstica de residus.
S’ajusten alguns epígrafs relatius a les taxes per la recollida de residus comercials amb
la finalitat de reduir la càrrega fiscal de les empreses i comerços.
S’introdueix la taxa per la utilització de la deixalleria municipal, exclusivament per la
gestió de runes de la construcció.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 13, reguladora de la taxa
per recollida, tractament i eliminació de residus municipals, d’acord amb el text refós de
l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3524/12)
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Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

11.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER A L’EXERCICI 2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:

Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de
Girona núm. 242 de 21 de desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

Es mantenen les tarifes vigents.
S’introdueix el preu de la taxa regulada en l’ordenança sobre senyalització informativa
privada a partir dels costos previstos pel subministrament i instal·lació dels rètols i el seu
manteniment anual.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 14, reguladora de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, d’acord amb el
text refós de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3525/12)
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Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

12.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS
MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI
2013
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització d’instal·lacions municipals aplicable per a l’exercici 2012 (BOP de Girona núm.
242 de 21 de desembre de 2011).
2. Motiva la present proposta:
-

-

-

S’amplia l’exempció de la taxa per celebració de matrimonis en els llocs establerts per
l’Ajuntament quan el convit es realitzi en un restaurant de Roses.
En regula una nova bonificació del 50% per a les utilitzacions que tinguin per finalitat la
realització d’activitats per a la promoció del municipi i d’interès municipal, encara que
tinguin finalitat lucrativa, quan aquestes tinguin un abast plurianual i s’hagi establert el
corresponent conveni amb l’Ajuntament.
Teatre municipal: es mantenen les tarifes vigents. S’introdueix una tarifa reduïda a
aplicar a les entitats sense ànim de lucre no vinculades amb les arts escèniques,
musicals i d’arts visuals.
Instal·lacions esportives, car Jove, espais culturals, altres: sense canvis.

3. El dia 24 d’octubre de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
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1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la
taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals,
d’acord amb el text refós de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. (Exp. 3526/12)
El resultat de les votacions és el següent:
Vots a favor: DIVUIT (18) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Silvia useros, Juan M. Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda Casamaitjana,
Carles Ferrer, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra. CAP (0)
Abstencions: DUES (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 13:56 hores, de la
qual cosa en dono fe.

L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luís Muñoz Cameo
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