ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2015.

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:
SR. JOSEP ROCA VILA
ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTÍN
SECRETARIA EN FUNCIONS
SRA. Mª TERESA LARIO DOMÈNECH
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT 09:30 h.
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A C O R D S:
1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2016.

MODIFICACIÓ

DE

LES

Acord: S’aprova amb sis vots a favor del grup de Convergència i Unió i quatre vots
en contra de la Candidatura d’Unitat Popular (Cup-Pa)
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Pren la paraula el Sr. Alcalde, dient que abans de començar el Ple, s’hauria de votar la
urgència. El fet d’esser un ple urgent, es perquè el plaç per presentar al·legacions
acabava el dia 22 de desembre, el dia 16 els membres de la Candidatura d’Unitat Popular
(Cup-Pa), vau presentar unes al·legacions, Vist que ha estat informades aquestes
al·legacions ambdós informes del Secretari i de l' Interventor de data 21 de Desembre de
2015, es per això que es va convocar el ple amb caràcter d’urgència, perquè l’aprovació
definitiva ha d’estar publicada abans de finalitzar l’any.
VOTACIÓ DE L'URGÈNCIA
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALÍZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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1.1.- PROPOSTA D' ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER
L'EXECICI 2016.
1.1.- Proposta
En conformitat amb el previst al text 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 aplicació de la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del 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.
Atès que 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 2016, s’han presentat les següents al·legacions:
1.- Al·legacions presentades pel grup municipal CUP-PA:
- Nº de registre: 2648.
- Nom i cognoms: Sra. Gemma Cots i Agulló.
- Data d'entrada a registre: 16/12/2015
Vist que ha estat informades aquestes al·legacions ambdós informes del Secretari i de l'
Interventor de data 21 de Desembre de 2015.
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, s’adopta l’acord
definitiu següent:
PRIMER.- Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal CUPPA:, pels motius expressats en l'informe d'intervenció i que es tenen aquí per reproduïts a
tots els seus efectes.
SEGON.- Aprovar definitivament en els termes de l'acord inicial de data 9 de novembre
de 2015, per a l’exercici de 2016 i següents, l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públics municipals.
TERCER.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2016 i següents, en el mateixos
termes de l'aprovació provisional les Ordenances fiscals aprovades provisionalment amb
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l'acord de data 9 de novembre de 2015.
QUART.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2016 i següents, l'ordenació de una nova
ordenança, així com la seva imposició:
Ordenança Fiscal núm. 37

Reguladora de la taxa pel manteniment del cens
d'animals de companyia

CINQUÈ.- Derogar definitivament l'ordenança Nº27 reguladora del preu públic per a la
prestació del servei d'accés a la xarxa inalàmbrica municipal per l'accés a internet.
SISÈ.- Notificar el present acord als reclamants.
SETÈ.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança Fiscal al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
VUITÈ.- Remetre còpia de l’Ordenança Fiscal i del present acord a l’Administració
General de l’Estat i a l’Administració de la Comunitat Autònoma.
NOVÈ.- Contra l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal només podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des
del dia següent al de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de Girona, de
conformitat amb allò establert als articles 48
i 107.3
de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora
de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. Sense perjudici que els interessats puguin
interposar qualsevol altre recurs que estimin oportú
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri pertinent.
1.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Josep Mª Ortuño, donant resposta a les al·legacions presentades:
La primera el tema de les contribucions especials, el 90% es la quantitat màxima que es
pot aplicar als veïns, però no necessàriament ha d’esser un 90. Sempre es un mutu acord
entre els veïns i l’ajuntament.
Referent a les exempcions, reduccions i bonificacions de la Taxa de l’IBI, és una
subvenció que s’ha de sol·licitar i només correspon al primer any.
El següent no correspon a l’IBI, sinó a l’impost de construccions, dintre aquest sobre les
reformes hi ha ajudes i bonificacions i també ajudes sobre la supressió de barreres
arquitectòniques.
Referent a les exempcions, reduccions i bonificacions sobre el PIRMI, disposem d’ajudes
d’emergència social i actualment hi ha gent que s’està beneficiant d’aquestes ajudes.
Sobre la modificació del tipus de gravamen de l’IBI, s’ha apujat una miqueta per equilibrar
el rebut que hauran de pagar els ciutadans, això ve donat perquè a l’any 2016 hi haurà
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revisió cadastral.
L’ordenança sobre l’impost dels vehicles, les exempcions contempla només el que són
vehicles històrics, que aquests han de tenir un certificat emès per les empreses
homologades.
Referent a les bonificacions de vehicles ecològics, és de vital importància bonificar
aquests vehicles sostenibles energèticament o menys contaminants.
Referent l’exempció de l’impost sobre construccions a la Santa Seu, La Conferència
Episcopal, Les Diòcesis, Les Parròquies i altres hi ha una llei superior que ens obliga a fer
aquestes exempcions.
Referent a la bonificació del 50% de la taxa per obres en sistemes d’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar, per llei totes les noves construccions han de disposar d’un codi
tècnic d’eficiència energètica.
El cementiri de Begudà, som conscients que és més petit, però dóna els mateixos serveis
que el de Sant Joan, l’ única diferència és que no hi ha columbaris.
Pren la paraula la Sra. Gemma Cots, explicant que uns determinats veïns es van queixar
sobre el cementiri de Begudà, per el manteniment i que hi falten punts d’aigua.
Contesta el Sr. Alcalde dient que cada any és fa inversió al cementiri, es fa el mateix
servei que al cementiri de Sant Joan.
Pren la paraula la Sra. Cots dient que en la taxa d’aprofitament tèrmic el que proposaven
era en les reformes d’habitatges, per tal d’incentivar l’estalvi energètic.
Contesta el Sr. Alcalde dient que quan hi ha una rehabilitació important ja estan obligats a
aplicar el mateix codi tècnic d’edificació.
La Sra. Cots explica referent a l’exempció dels vehicles, plantejaven una opció més
ambiciosa.
El Sr. Alcalde contesta que aquest any es desestima, però al futur es pot parlar.
La Sra. Cots comenta referent al tipus de gravamen de l’impost de l’IBI, saben que molta
part d’ingressos de l’Ajuntament prové del que es recapta d’IBI, però entenen que hi ha
una demanda veïnal i creuen que presenten una bona opció.
Contesta el Sr. Alcalde dient que van estar quatre anys sense pujar l’IBI, i tenint contactes
amb xaloc, van comprovar que havien comés un error, ja que quan hi ha una revisió
general, si s’ha estat un temps sense pujar, i el % es baix, els veïns hauran de pagar molt.
l’any 2016 hi haurà una revisió cadastral, on s’inclouran tots els coberts i granges.
La Sra. Cots diu que l’Ajuntament hauria de potenciar la rehabilitació dels edificis.
El Sr. Alcalde contesta que son criteris i s’ha de veure de cares al futur.
La Sra. Cots diu referent a la supressió del 90% de l’obra nova, continuen pensant igual.
Contesta el Sr. Alcalde dient que això no ho demana ningú.
La Sra. Cots diu referent al 90% del cost que l’Ajuntament suporti per la realització de les
obres o per l’establiment o ampliació de serveis, entenen que el 90% és el màxim, però en
el cas de les obres de la plaça Major, no veuen correcte que s’apliqui aquest impost als
veïns, quan és un espai que utilitza tot el municipi. S’hauria de regular a un 50%.
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Contesta el Sr. Alcalde dient que els veïns de la plaça han pagat menys d’un 50%, el que
no es pot fer es no posar contribucions especials a la Plaça Major, quan els veïns del
carrer Sant Antoni i Santa Magdalena si que en van pagar.
1.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALÍZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 vot en contra
1 vot en contra
1 vot en contra
1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les nou hores i trenta minuts , la Presidència aixeca la sessió, de la qual s’extén la
present acta amb mi el secretari de la corporació que en dono fe.
CERTIFICO
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