
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió:
Núm. 8/08
Caràcter: ordinari
Data: 3 de novembre de 2008
Horari: de 21 a 22,08hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Assistents:
Núria Solà Corretja, alcaldessa, que presideix l’acte.
Regidors:
Pau Pares Comas
Jorge Usero Usero
Maria Teresa Franquesa Pajarols
Josep Musull Parramon
Albert Vilademunt Esmarats
Xavier Rovira Montells
Ha excusat l’assistència: cap regidor
Concepció Vila València, secretària.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior
2. Propostes d’acord que presenta l'alcaldessa al ple
1ª.- Modificació del fitxer núm. 9 “AGENDES” de dades personals
2ª.- Modificació de l’Ordenança núm. 10 taxa per recollida d’escombraries.
3 .- Despatx d’ofici i presentació de l’estat d’execució del pressupost.
4.- Resolucions, mocions i precs i preguntes

2ª.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES, PER A L’EXERCICI 2009.

Ates que els acords del ple de dates 24-7 i 13-10-2008 d’aprovació provisional de la
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2008 i 2009 respectivament,
publicats en el Butlletí Oficial de la província núm. 255 de data 23/10/2008 estan exposats
al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament per espai de trenta dies.

Atès que, en data 27-10-2008 ha quedat redactat l’estudi de costos del servei de recollida
d’escombraries, i que del mateix, cas d’aplicar les tarifes actuals, en resultaria un excés
d’ingrés, a causa de que s’ha deixat de prestar la recollida d’escombraries a les masies
disseminades del municipi i per tant únicament els correspondria satisfer el cost del
tractament i eliminació dels residus.

Atès que, conseqüència de l’esmentat en el paràgraf anterior, és convenient realitzar les
adaptacions necessàries a la normativa legal vigent, i per tant en període d’al.legacions
introduir la modificació de la taxa de recollida d’escombraries.

Atès l’informe emès per la secretaria-interventora, en el qual es constata que examinat
l’estudi econòmic és procedent la modificació de la taxa, per ser conforme a la normativa
reguladora.



Proposo al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Procedir a l’adaptació, derivada del nou estudi econòmic relatiu als costos del
servei de recollida d’escombraries, i, en conseqüència, aprovar la modificació de
l’Ordenança núm. 10 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries, afegint a
l’article 6.2 la tarifa següent: als habitatges disseminats: 50€.

Segon.- Incorporar l’acord precedent a l’expedient de modificació de les ordenances 2008
per tal que durant el període d’exposició pública de les Ordenances, les persones
interessades puguin examinar-lo i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Tercer.- Prosseguir la tramitació de l’expedient de modificació de les ordenances i en cas
de no haver-hi cap reclamació, els acords provisionals modificats per aquest esdevindran
definitius, i es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria.

Proposta que és aprovada per majoria absoluta de 4 vots a favor per part dels regidors
d’AR, 2 vots en contra per part dels regidors de CiU, i 1 abstenció per part del regidor
d’ERC.

Pren la paraula el regidor de CiU, Josep Musull, i diu que voten en contra perquè entenen
que l’estudi econòmic justificatiu de la modificació no reflecteix la realitat, que no es
distingeix entre el cost de la recollida i del tractament ni s’hi reflecteix l’import del cànon
de retorn, i per tant no queda prou justificat l’import a aplicar.

Pren la paraula el regidor d’ERC, Xavier Rovira, i diu que no vota en contra perquè es fa
una disminució de la taxa a les masies de pagès, però entén que no hi ha rigorositat en la
presa de decisions, que la taxa no és acurada, i que es prenen decisions a la bambalà.

Pren la paraula l’alcaldessa, Núria Solà, i li contesta que no està d’acord amb l’opinió que
ha manifestat sobre l’equip de govern, que es prenen les decisions acuradament, que en
aquest cas es van fer diferents reunions i consideren que l’import que hauran de satisfer
els contribuents de les masies de pagès és correcte.


