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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 5 DE NOVEMBRE 
DE 2019 

 

Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000012  

Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 

Data: 5 de novembre de 2019 

Hora d’inici: 20:30 h 

Hora de fi: 21:40 h 

Lloc: Sala de Plens  

 

Hi assisteixen:  
 
Jordi Camps Vicente, Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Margarita Solé Ferrer, 1a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Enric Gual Viñas, 2n Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Francesc Baltrons Lloveras, 3r Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Eva Madrenys Biarnés, 4a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Gerard Morgado Mateu, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Pere Raset Miquela, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Lluis Galobart Vilamitjana, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Anna Clapés Gómez, Regidora (VST-ERC-AM) 

Roman Budallé Jubero, Regidor (VST-ERC-AM) 

Eva Trias Soler, Regidora (VST-ERC-AM) 

Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP) 

Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-CP) 

Antoni Esqué Rubiol, Secretari 

 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
2.- ORDENANCES FISCALS 
 
2.1.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 2.1  Sobre Impost Municipal de 
Béns Immobles 
 
2.2.- Aprovació provisional Modificació Ordenança fiscal  2.3 Ordenança fiscal sobre 
l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2020 i següents 
 
2.3.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per a la realització 
d'activitats administratives i prestació de serveis - Epígraf 8 Aigua Potable per a l'exercici 
2020 i següents 
 
2.4.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 5.2 Reguladora de la Taxa de 
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Gestió de Residus Municipals i Comercials per a l'exercici 2020 i següents 

 

2.5.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fisval 5.3 Taxa per Serveis Educatius 

per a l'exercici 2020 i següents 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, i  
manifesta que en quan a la urgència i extraordinarietat de la sessió han presentat una 
instància en la qual, a l’empara de l’article 34 del ROM presenten una proposta. 
Aquesta proposta és la d’incloure un punt a l’ordre del dia. Aquest punt seria el de 
permetre fer precs i preguntes, tant el regidors que són presents a la taula del Ple com   
precs i preguntes al públic.  
La proposta s’ha presentat mitjançant instància, s’ha dirigit a l’Alcaldia, s’ha enviat per 
WhatsApp degut a la urgència i extraordinarietat també, i la fonamentació jurídica està 
emparada en els articles 24 i 25, en els que el propi apartat 5è quan parla de la sessió 
extraordinària diu que la sessió extraordinària s’ha de fer igual que la sessió ordinària. 
Si s’examina l’apartat 4t, la sessió ordinària ha d’incloure, com a punt de l’ordre del dia, 
els Precs i Preguntes.  
Llavors, el seu grup demana que, atès que estem en un punt d’ordenances fiscals, i 
atès que així ho preveu el Reglament Orgànic Municipal, que s’inclogui en l’Ordre del 
Dia el punt de Precs i Preguntes, simplement perquè ho estableix el ROM. És una 
petició que s’està fent des de sempre: que s’inclogui els Precs i Preguntes en  les 
sessions extraordinàries i urgents del Ple. 
Van demanar fa temps que es fes un informe jurídic., perquè el propi reglament així ho 
expressa, i no  feu motiu perquè no es faci. No hi ha cap prohibició, cap limitació per 
incloure aquest punt en l’ordre del dia., i ateses les circumstàncies del que ara 
tractarem demana que s’inclogui en l’Ordre del Dia.    
 

No sap si l’equip de govern vol debatre sobre això i/o, votar aquesta proposta 

prèviament a la ratificació de la urgència de la sessió, atès que també sobre la 

urgència volien fer uns comentaris. 

 Entén que per l’ordre establert primer s’hauria de debatre el temes que ha esmentat i 

demés el punt inclòs a l’ordre del dia, atès que això alteraria l’ordre del dia. 

 

Intervé el Sr. Secretari per dir que amb relació a la inclusió d’un punt en l’ordre del dia, 

per urgència en un ple extraordinari o extraordinari i urgent,  en principi la Llei no 

contempla aquesta possibilitat. En un ple ordinari sí que es pot incloure punts per 

urgència, fins i tot en elm decurs de la mateixa sessió,  però en el cas que ens ocupa 

no ho preveu ni la llei ni el ROM. És una opinió jurídica. 

Pregunta el regidor si la no previsió significa prohibició. 
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Respon el Sr. Secretari que en aquest cas si incloguéssim un punt, altra cosa és si 

introduíssim una pregunta,  però incloure un punt en un ple extraordinari i urgent no 

seria legal, ni en un ple extraordinari introduir-lo per urgència.  

Replica el regidor que ara ratificarem la urgència  de tots els punts. 

Contesta el Sr. Secretari dient que això és perquè en una sessió extraordinària i 

urgent, que per llei està convocada amb menys del termini legalment previst hi ha 

aquesta  possibilitat. Les sessions poden ser ordinàries, poden ser extraordinàries. En 

els dos cassos, ordinària i/o extraordinària, s’ha de convocar amb 2 dies hàbils 

d’antelació però la llei admet la possibilitat, en cassos d’urgència, que es pugui 

convocar amb menys temps, prèvia ratificació  de la urgència. Això vol dir que el 

primer punt ha de ser la ratificació de la urgència, però en aquestes sessions, en el 

decurs de la pròpia sessió no és possible, legalment, incorporar cap altre punt, no 

solament precs i preguntes sinó cap altre punt. Si per exemple es volgués introduir una 

ordenança o algun altre punt, no seria possible. 

Respon el regidor que no seria la primera vegada que es fa. El tema d’ordenances 

fiscals és una cosa recurrent que es fa de forma anual. És un tema que s’ha de tenir 

previsió i que el normal seria que s’inclogués en un ple ordinari. Llavors, en un ple 

ordinari, els veïns que escolten que es modifiquen les ordenances fiscals podria fer 

preguntes, podria debatre, etc.  Llavors, al final, si l’equip de govern no vol fer-ho no hi 

ha problema, però simplement deixar constància d’aquest fet, anòmal, que no és 

normal que no es permeti  fer precs i preguntes i que ell és del parer que el Reglament 

Orgànic Municipal no hi ha cap prohibició respecte de que es pugui incloure aquest 

punt. Com que el Reglamento no ho prohibeix entén que no hi hauria d’haver-hi cap 

obstacle. Continua dient que políticament no interessa o no es vol, no hi ha  cap 

problema. Si no es vol facilitar fer preguntes, llavors no es faran preguntes.  

 

Continua el Sr. Becerra dient que respecte la urgència, que és el primer punt de l’ordre 

del dia, troben a faltar un informe que realment expressi la urgència. És a dir, que no hi 

ha cap informe, sinó que aquesta urgència se’ls ha dit de paraula, ahir al vespre, dient 

que per urgència de terminis i per tal que sigui aplicable des del gener, però  no hi ha 

cap informe o cap document que doni una explicació del que ha succeït per estar en la 

situació que estem.  Llavors, entén com a regidor, que si hi ha un punt de l’ordre del 

dia que no inclou cap informe, cap document que expliqui la urgència, aquesta 

urgència s’hauria, si més no, d’explicar o motivar d’alguna manera.  Simplement votar 

una frase o una expressió, sense suport documental, sense cap informe, sense cap 

document que inclogui una mínima explicació de la urgència o de l’extraordinarietat de 

la sessió, els sobta. Llavors, manifesta que troben a faltar l’explicació escrita o amb un 

informe de la urgència.  

 

Intervé el Sr. Secretari per dir que el motiu de la urgència és a data d’avui, per qüestió 

de terminis legals, qualsevol punt de l’ordre del dia, excepte un, són impostos o taxes 

que han de tenir efecte el dia 1 de gener de 2020. La pretensió és que una vegada feta 

tota la tramitació tinguin efectes a partir del dia 1 de gener de 2020, atès que són taxes 

o impostos que tenen un període de meritació anual, és adir, van de 1 de gener a 31 
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de desembre. Per tal que això sigui possible ha d’haver-hi una tramitació prèvia 

d’aprovació inicial, un termini d’informació pública que és de 30 dies hàbils entre els 

quals hi ha dissabtes, diumenges i altres festes, que no es consideren hàbils, i una 

vegada fet el còmput, pel cas que avui s’aprovés tot el que s’ha proposat, aquest 

període d’informació pública s’iniciés com més aviat millor,  es pogués iniciar dijous o 

divendres, el còmput dels 30 dies hàbils se’n va pràcticament al dies 19 o 20 de 

desembre , la qual cosa suposa que després queden pocs dies per poder procedir a 

l’aprovació definitiva i perquè es pugui publicar l’anunci que preveu la llei per tal que 

tinguin efecte aquestes ordenances modificades a partir del dia 1 de gener. Per tant, a 

data d’avui l’explicació és aquesta.  L’explicació és que és qüestió de terminis.  

 

Intervé l’Alcalde per dir que queda clar que és un tema tècnic, el Sr. Secretari ha 

explicat el tema urgència. El regidor ha fet esment al Reglament Orgànic Municipal, 

que també ha explicat el Sr. Secretari, tal i com marca  tot,  dir-li que el Reglament 

Orgànic Municipal, l’article 24 que el regidor ha fet referència, en el punt 5 diu: Les 

convocatòries de sessions extraordinàries hauran de seguir el mateix procediment que 

en el cas de les ordinàries i el  6. Les convocatòries de caràcter urgent no exigiran 

l’abans esmentada antelació, però la convocatòria caldrà que sigui ratificada pel 

mateix Ple, que és el que a continuació es procedirà a fer. 

 

A la tarda, quan el regidor ha enviat la instància a ¾ de 6 de la tarda, juntament amb el 

Sr. Secretari han revisat el Reglament Orgànic Municipal i han deixat clar que una 

cosa és com s’ha de desenvolupar la sessió (el regidor el que diu és que haurien 

d’haver-hi precs i preguntes), i no és el que fa referència aquest article 24 del ROM , 

que fa referència a la convocatòria de les sessions, que són dues coses diferents.  

Per tant, davant d’això, mantenen el que s’ha anat portant a terme durant nou anys  en 

què les sessions extraordinàries i/o les extraordinàries i urgents  no hi havien torns de 

precs i preguntes ni del públic ni de l’oposició, tenint en compte que es fa un ple 

ordinari cada dos mesos, que també el Reglament Orgànic Municipal diu que hauria de 

ser cada tres mesos. Tot això és a l’article 24, on en el punt 1 posa “El Ple ordinari 

celebrarà una sessió mínima cada tres mesos i extraordinària quan així ho disposi 

l’Alcalde o ho demani  la    quarta part, al menys, del nombre legal de regidors” 

Llavors, continua dient, en lloc de fer el Ple cada tres mesos es fa cada dos mesos. Tal 

com ha respòs  ja el Sr. Secretari tant el punt primer com el segon es donen per 

contestats. 

 

La regidora Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que els últims anys la 

despesa anual en personal ha augmentat en més de 500.000,- € anuals i l’import dels 

serveis tècnics també consideren que és elevadíssim, per aquest motiu no entenen 

com amb aquestes despeses segueix havent-hi aquesta falta de previsió i se segueix 

convocant amb aquesta urgència temes tant importants com les modificacions que hi 

ha avui sobre la taula. 
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Continua dient que el seu grup pensa que el que no es vol és que passi com a Olot, 

que el dia que es van aprovar les modificacions de les Ordenances es van emplenar la 

sala de públic, es va començar a xiular i l’Ajuntament va acabar per baixar-les. És el 

que el seu grup pensa. 

Respon l’Alcalde dient que hi ha hagut un increment de personal perquè també respon 

a que tenim més policia. 

Contesta la regidora demanant disculpes perquè havia oblidat aquest tema. 

L’Alcalde diu que en altres legislatures han anat musculat el servei tècnic municipal a 

nivell d’Arquitecte, tècnic de medi ambient, enginyer, etc. a l’Ajuntament, que 

anteriorment no hi era, i quan la regidora diu que el que es vol intentar és que no passi 

el mateix que a Olot,  que volien apujar un 14% l’IBI  entre altres taxes, i desprès van 

acabar baixant-ho un 4,5%, on el grup polític de la regidora també va estar-hi d’acord. 

No estaven d’acord primer amb elm 14% però posteriorment sí amb el 4,5%. Si mirem 

i analitzem les taxes que han sofert augment en els municipis del voltant de Vidreres, 

en el tema de l’IBI estan parlant d’un 3%, un 4% , un 5% de tots els colors polítics. 

Com que aquest és un punt que no s’ha  de tractar ara, sinó el que s’ha de fer és votar 

la urgència del Ple, doncs ho tractaran en el següent punt, que és quan correspon, que 

és el punt de l’IBI. 

            

 

1.0.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

 

Es sotmet a votació la ratificació de la urgència de la sessió. 

 

Votació 

 

Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor (JuntsXCAT-

JUNTS) i 5 vots en contra 8VST-ERC-AM, SV-CAP) dels tretze membres presents a la 

sessió i que per dret integren la Corporació. 

 

 

2.0.- ORDENANCES FISCALS 

 

2.1.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 2.1  Sobre Impost 

Municipal de Béns Immobles 

 

L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació 

 

“Considerant que, en compliment de la provisió d’Alcaldia , es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la 
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, i 
d’intervenció sobre l’adequació a la normativa de la proposta esmentada; 
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Vist l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si procedeix 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S : 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal 2.1  reguladora de l'Impost sobre 
Béns Immobles, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Article 8.2 
Tipus de gravamen IBI urbana : 0,79%  
 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis( e-tauler)  d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte.” 
 
 
Intervencions 
 
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que examinant la 
documentació administrativa que figura a l’expedient veuen que l’increment global que 
representa, segons l’estudi econòmic que hi ha,  és de l’ordre de 106.000,- € al conjunt 
de la població 
 
Manifesta que el seu grup votarà en contra. No estan d’acord en què s’apugi l’IBI, per 
diversos motius. 

 La població de Vidreres, la ponència de valors, que es va  fer l’any 2008, era el 
moment més àlgid de valors  previ al tema de la crisis econòmica. Partim d’uns valors 
cadastrals molt més alts respecte de les poblacions que ens envolten, no hi ha punt de 
comparació amb poblacions com Sils, Riudarenes o altres poblacions que tenim a 
tocar,  i tot i que és cert que s’ha intentar en alguns anys aplicar els percentatges que 
permetia el Ministeri d’Hisenda a través de la Direcció General del Cadastre de  
rebaixes aquests valors cadastrals, no deixa de ser que igualment els valors cadastrals 
són alts. Una vegada passats 5 anys des de la ponència de valors, la Direcció General 
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del Cadastre permet, de forma gratuïta inclús moltes vegades el cost de l’estudi i la 
ponència de valors al seu càrrec, per  fer una nova ponència  de valors. A l’any 2011-
2012 en què el seu grup expressava que els valors cadastrals eren molt superiors, 
demanaven que fos l’Ajuntament qui assumís aquest cost  i fes una revisió dels valors. 
En aquell moment se’ls va dir que esperessin que passessin els 5 anys, que es 
complien el 2013-2014, i quan el seu grup demanava que es fes una revisió del 
cadastre se’ls deia que ja es tenia en compte amb el tipus impositiu, inclús que no 
s’amoïnessin  perquè aquests tipus no pujarien. Els anys 2016,2017,2018, se’ls deia  
tranquils, que els tipus no pujaran. 
Ara ens trobem amb un ple, convocat d’aquesta manera en què aquelles expressions i 
frases dient: tranquils, no apujarem l’IBI, realment no és així. Ara comença la puja, la 
justificació del perquè en tota la despesa i tots els préstecs financers, totes les 
inversions extraordinàries fetes, concentrades en més de 5.000.000,- € a l’exercici 
2018 i altres exercicis perquè ara s’apuja l’IBI. El seu grup treu les seves pròpies 
conclusions i tenen clar que ara venen diferents anys de puges per costejar tot el cost 
exagerat que s’ha concentrat en un parell d’anys. Els hagués agradat una major 
previsió i, com a mínim, haver complert el que es deia, o sigui no pujar l’IBI. El seu 
grup estava conforme en no  fer la revisió cadastral, atès que l’equip de govern els 
deia que no apujarien doncs bé, podien  aguantar.  Apujar ara l’IBI va en contra de 
totes les promeses efectuades en anys anteriors, inclús això tampoc estava en el 
programa electoral municipal en les eleccions d’aquest mateix any. Els contribuents 
haurien agraït l’anunci que s’apujaria l’IBI, perquè els números ja els tenia l’equip de 
govern a l’hora de fer-ho. Estan parlant d’una puja de 106.000,- € . Només el cost del 
gerent, una persona contractada a dit per l’Alcaldia, que té  una jornada de 25 hores 
setmanals i que té un sou brut de 49.000,- €, ja representa pràcticament el 50% de la 
puja o de l’increment de l’IBI per tota la població. 
Llavors, en comptes d’augmentar despesa pels contribuents no es redueix despesa de 
personal per altre costat en comptes de continuar mantenint càrrecs escollits a dit? 
 
 
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que la veritat és que 
li hagués portat preparat quin és el lloc que ocupa Vidreres en la posició de l’IBI que 
paguem. Sap que és un dels pobles de la província de Girona que és més elevat però 
no li h donat temps donada la urgència. Sap que existeix i ho cercarà els propers dies. 
A part d’això li recordarà a l’Alcalde una conversa que van tenir no fa gaires plens, 
concretament   el ple en què va passar la modificació de crèdit de fires i festes i 
actuacions protocol·làries. El seu grup s’hi va oposar a aquesta modificació i l’Alcalde li 
va respondre que era un criteri, una decisió política, que  simplement tenien diferents 
punts de vista. L’equip de govern era del parer que s’havia d’augmentar perquè s’havia 
de competir amb el festival Acústica de Figueres. Llavors, el grup de la regidora,  
també pensa  que aquests augments d’impostos tampoc per res són necessaris, amb 
una contenció de la despesa en lloc de seguir-la augmentant. De la mateixa manera 
que l’augment de la despesa és un criteri i una decisió política, aquests augment 
d’impostos també consideren que és una decisió política que no compartim.  
 
 
Intervé l’Alcalde per dir que explicaran una mica la situació per donar resposta a les 
preguntes i els precs que han fet.   
 
Manifesta que el que ha fet l’equip de govern és analitzar l’evolució que ha sofert l’IBI 
en el municipi de Vidreres des de l’any 2008. A l’any 2008 l’IBI al municipi de Vidreres, 
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al qual el regidor ha fet esment, 2013-2014 deia també el regidor, doncs en aquest 
període el que va fer l’equip de govern va ser congelar l’IBI. Per què? Doncs perquè 
partien d’una evolució en què el 2018 tenien una recaptació d’IBI d’urbana d’1,8 
milions d’euros el 2008. El 2009 tenien un IBI d’urbana a  Vidreres  de 2.082.000,- €. Al 
2010 un IBI de 2.552.000,- €, no estava pas governant el seu grup polític, governava el 
grup dels socialistes amb Iniciativa en aquells moments o potser ja havien trencat el 
pacte. El 2011 les tarifes ja sumaven 2.931.294,- €. Què passa doncs? Que al 2012 es 
procedeix a congelar el que és l’IBI l’increment que hi havia hagut durant tots aquests 
anys, des del 2008 al 2011. Estan parlant de 1,1 milions d’euros que la gent va haver 
de pagar de més durant aquests 4 anys, d’un inici a l’altre, ens trobem que es congela 
al 2012  2.928.000,- €, 2013  2.943.958,- € , 2014 va quedar també congelat, tal com 
van estar dient a cadascun dels plens, que ho congelaven i per tat el que feien era 
abaixar el tipus de gravamen, que és el que en aquest ple apugem i que fa que hi hagi 
aquest 4% més  d’ingrés i desprès ja saltem al 2015 a 2.640.536,16 € . Per què és 
això? Doncs perquè el 2014 l’equip de govern es va moure al Ministeri d’Hisenda i el 
Cadastre per poder-nos acollir a la possibilitat de devaluar el valor de les propietats. 
Les propietats de Vidreres se’ls havia posat un valor cadastral  l’any 2006-2007 que en 
aquells moments era dels valors més alts de la província. Què van fer? Doncs parlar 
amb el Ministeri i acollir-nos a la possibilitat d’abaixar el valor cadastral de la propietat. 
Per tant els valor de cadascuna de les propietats van baixar, i això també va fer que 
baixés la recaptació a 2.640.536,16 € . Després, parlant amb l’àrea de Tresoreria i 
Intervenció, aquesta va ser la línia que es van marcar  per no baixar més i cercar altres 
tipus d’ajudes o mirar d’ajudar les persones que no poguessin pagar aquest IBI. Per 
això després van tirar endavant una línia de subvencions per tal que les persones que 
no poguessin pagar l’IBI es disposava del voltant de 40.000,- € per poder-les ajudar, i 
per tant no acabava sent 2.640.536,16 € sinó 2.600.000,- € si tothom hagués estat 
demanant, i per tant s’haguessin complert els paràmetres per poder demanar aquestes 
ajudes. 
Què van fer a posteriori? Doncs van demanar el 2015 que es tornés a devaluar el valor 
de la propietat a Vidreres  posant-la per sota  del que l’Estat, i per tant el Ministeri 
d’Hisenda marcava. Un dels paràmetres que ells deien havia d’estar al 50% i resulta 
que l’Ajuntament en un cert moment estava al 0,95. Estem parlant del 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 on havia fet el tipus i havien baixat el tipus de gravamen.  No 
sap  si s’explica, amb números potser s’entén més, quan es parla de quantitats de 
recaptació per part de l’Ajuntament. Aquesta devaluació la van mig controlar, perquè 
des de Tresoreria-Intervenció els van dir que no havien de baixar més pel que feia a 
aquest ingrés i deixar-lo a 2.616.459,- € de cara el 2016. Què vol dir? Que l’equip de 
govern el 2015 aplica una devaluació dels habitatges de l’ordre  un 27%, el 2016 té 
una altra devaluació de cadascuna de les propietats d’un 29% més. Després es 
congela en els exercicis 2017 es troben que queda a 2.626.000,- €, el 2018 a 
2.621.000,- €, sempre en aquests valors que estan parlant d’aquests 300.000 i escaig 
€ sempre per sota del que estava al 2011, per tant s’havia abaixat aquest 300.000,- €- 
400.000,- € aproximadament entre IBI urbana i rústica i això ho hem anat mantenint 
fins ara, que la decisió va ser fer un petit augment d’un 4%. No fan una puja d’un 14%, 
com volien fer a Olot, sinó que es vol fer una puja del 4%. 
Continua dient que per què es procedeix a fer aquesta puja? Perquè una de les 
demandes que havien fet al Ministeri era que els concedissin la possibilitat que aquells 
terrenys que són rústics,  però que tenen la possibilitat de ser edificables, si s’aprova 
un Pla Parcial,  etc, doncs aquells terrenys que estaven pagant com si fossin urbans, 
que això significa que per una parcel·la aquell veí hagués de pagar 2.000,- , 3.000,- , 
4.000,- , 5.000,- o 6.000,- €  deixés d’haver de pagar aquesta quantitat i ara pagui una 
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quantitat molt inferior; per exemple, que si pagaven 5.000,- € passessin a pagar-ne 
1.000,- € o 1.500,- €. Per què? Doncs perquè van fer la petició que aquells propietaris 
que estaven pagant aquesta quantitat no l’hagués de pagar; perquè no té cap sentit 
que un veí, en un Pla General que es va fer a l’any 1.999-2.000, 2001-2003, es digués 
que al costat del cementiri seria una zona urbanitzable, i com que en un futur seria una 
zona urbanitzable el que havia de fer el veí era pagar com si ja fos urbanitzable. 
Tothom sap on és ara el cementiri i també sap que és molt difícil que actualment el 
casc urbà acabi arribant fins allà. Doncs aquelles persones que tenen una propietat o 
una parcel·la en aquell indret  no continuarà pagant aquestes quantitats exagerades 
com urbana, perquè aquella no és una zona urbana, sinó que és una zona rústica. 
El que ha explicat suposa que també el que és l’ingrés per a l’Ajuntament disminueixi. 
Per altra banda els van demanar, a nivell cadastral i a nivell del Ministeri  que fessin la 
seva regularització. No obstant ells  havien fet la seva regularització, i això significa 
que les persones que havien fet coberts, piscines, o qualsevol tipus d’obra a casa seva 
i no ho havien actualitzat al Ministeri es procedia a girar-los un rebut i a posterioritat a 
cobrar-los la diferència entre el que havien ampliat i el que tenien el seu dia al 2007-
2008 quan havia finalitzat la revisió cadastral.  
En definitiva el que es vol fer és una petita puja d’aquests 100.000,-, tenint en compte 
que hi ha d’altres baixes, tenint en compte que les persones que no puguin pagar, que 
no puguin seguir, poden anar a l’Ajuntament on hi ha aquestes línies d’ajudes amb el 
tema de l’IBI, anteriorment no hi eren. l’important és que es vegi que estaven partint de 
quantitats de   2.931.000,- € l’any 2011 finalitzant el 2015 amb 2.600.000,- € 
L’evolució es pot veure amb unes gràfiques que mostra als assistents i la que hi havia 
hagut. En definitiva és aquest el tema a nivell cadastral, a nivell d’IBI i que acaba 
afectant l’IBI d’urbana.  
  
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que l’Alcalde no li 
ha donat resposta a la proposta de  reduir la despesa per tal que no s’hagi de produir 
cap increment, i tampoc li ha contestat a la promesa que l’Alcalde va fer en relació a 
no augmentar. La justificació li sembla molt bé, però al final s’acaba augmentat l’IBI, 
però el mateix alcalde va dir que no. Llavors demana simplement una mena 
d’explicació respecte, el perquè fa uns mesos deia que no s’apujaria i  ara s’apuja i 
l’explicació de perquè en lloc d’apujar els impostos i taxes no es retalla en actes 
conceptes, com per exemple el tema del gerent.  
 

Respon l’Alcalde comentant que l’equip de govern està reduint despeses i de cara al 

pressupost  de l’exercici següent ho podran comprovar.  

Així mateix continua dient que el regidor manifesta el tema de no augmentar els 

impostos i taxes . L’equip de  govern no ha fet augments, no va pujar  el que el grup 

dels socialistes quan estava governant havia pujat més d’un milió d’euros i per tant 

2011, 2012, 2013, 2014 no van apujar l’IBI, ho van congelar,    a l’exercici  2015 el van 

abaixar i el van deixar congelat el 2016, 2017, 2018 i 2019.  O sigui, li està dient això 

de fa un any, i fa un any es va congelar i va estar congelat l’IBI del 2019. Està dient 

que ha estat congelat 4 anys, que afectaria els exercicis 2012,2013,2014,2015 una 

abaixada i 2016,2017,2018 i 2019 congelat, i ara aquesta petita puja del voltant d’una 

100.000,- €. Quan diu la despesa, no cal que es preocupi el regidor, que estan 

treballant en el pressupost pel proper exercici i estan ajustant despesa en el 

funcionament de l’Ajuntament.  
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La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que no li donaran les 

gràcies perquè hi hagi propietats que són camps i ara passin a pagar com a rústica, 

perquè no fa cap favor i tampoc no li donaran les gràcies perquè pugen només un 4% i 

no un 40%. Quan escolten l’Alcalde sembla  que a sobre li haguem de donar les 

gràcies perquè només l’apuja un 4%. Hi ha altres formes de fer-ho. 

L’Alcalde respon dient que no li ha demanat que li doni les gràcies per res. L’única 

cosa que han fet ha estat escoltar durant aquest temps a veïns de Vidreres que venien 

a l’Ajuntament i els comentaven que havien de pagar aquestes quantitats 

desmesurades en parcel·les que estaven al mig de terrenys en no res, i per tant han 

recollit el que els havien demanat i l’Estat, al moment en què ha estat possible ha 

devaluat aquests valors que havien de pagar i per tant hauran de pagar molt menys. 

Aquí l’equip de govern no demana les gràcies en cap tipus de gestió, intenten estar al 

costat de les persones, com s’ha fet sempre.; ho vulgui veure així o  no ho vulgui 

veure.  

 

 

Votació. 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor 

(JuntsXCAT-JUNTS) i cinc vots en contra (VST-ERC-AM, SV-CP) dels tretze membres 

presents a la sessió i que per d ret integren la Corporació. 

 

 

 

2.2.- Aprovació provisional Modificació Ordenança fiscal  2.3 Ordenança fiscal 

sobre l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2020 i 

següents 

 

L’Alcalde explica el contingut de la proposta, que es transcriu a continuació. 
 
“Considerant que, en compliment de la provisió d’Alcaldia , es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment, legislació aplicable i adequació de la 
proposta a la Llei reguladora de les hisendes local, per procedir a la modificació de 
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
 
Vist l’informe-proposta de Secretaria-intervenció, 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019  
 
L’Alcalde, prèvia ratificació de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia de la 
convocatòria, sotmet al Ple la següent proposta d’ 
 

A C O R D S: 
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Primer. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal 2.3  reguladora de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Introduir un punt 3 en l’article 5 : Bonificacions,  de l’ordenança fiscal 2.3 Reguladora 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica vigent: 
 
3. S’estableixen les bonificacions següents per incentivar l’ús de vehicles amb baixes o 
nul·les emissions de diòxid de carboni: 
A) Una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
100% elèctrics.  
B) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que 
utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà o hidrogen.  
C) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120gr/km de CO2.  
 
Per poder gaudir de les bonificacions indicades en aquest punt és necessari que la 
persona interessada presenti sol·licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la 
matrícula i la causa del benefici. Per acreditar les característiques dels vehicles, els 
interessats hauran d’adjuntar a la sol·licitud còpia de la documentació tècnica i del 
permís de circulació del vehicle. És necessari que el vehicle estigui homologat de 
fabrica o, en cas d’adaptació, certificada la seva instal·lació pel respectiu taller 
mecànic (aportant certificat d’un laboratori autoritzat per l’administració en aquest 
supòsit d’adaptació). 
 
Per la introducció d’aquestes bonificacions, es suprimeix el paràgraf tercer “ in fine” de 
l’article 5 fins ara vigent. 
 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte” 
 
 
Intervencions . 
 

El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que en relació a 

aquest conjunt de bonificacions a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, el seu 

grup votarà a favor en bonificar-ho d’aquesta manera, i atès que existeix una exempció 

que no és gaire coneguda, totes les persones que tenen reconeguda un grau de 
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discapacitat  superior al 33%  poden gaudir d’aquesta exempció de l’Impost i poden 

anar a l’Ajuntament a acreditar aquesta discapacitat superior al 33% per gaudir 

d’aquesta exempció. Ho informa perquè en conjunt hi ha moltes persones que no 

coneixen que quan es disposa del carnet de minusvalia de la Generalitat o tenen una 

discapacitat  reconeguda no fan el pas d’acabar anant a l’Ajuntament per gaudir de la 

corresponent bonificació d’aquest impost. Llavors, simplement fer-ho públic, perquè es 

conegui, per tal que si alguna persona té aquest grau de discapacitat, pot demanar 

l’exempció d’aquest impost. 

 

Contesta l’Alcalde dient que, igual que s’ha fet en altres ocasions, van passar el 

calendari fiscal als veïns de Vidreres, informant-los de quin era l’impost, com havia 

quedat i a més hi havia una pàgina amb totes les bonificacions i ajudes que qualsevol 

veí de Vidreres s’hi podia acollir.   

 

 

La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC.-AM,  manifesta que aquest punt li 

hauria agradat poder-se’l  preparar amb més documentació u venir més preparada,  

perquè creu que hi ha poblacions en les quals els vehicles cent per cent elèctrics són  

bonificats al 100%, però no pot dir el nom de municipis, perquè no n’està segura. En 

tot cas s’ho prepararan amb posterioritat.  

 

Contesta l’Alcalde dient que amb aquesta modificació d’Ordenança., amb aquesta línia 

de bonificacions, des de l’àrea de Secretaria-Intervenció es va revisar d’altres 

municipis i a Vidreres es fa el mateix que es fa a d’altres pobles amb aquestes 

bonificacions del 75% . 

 

 

Votació.  

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents 

a la sessió i que per dret integren la Corporació.  

 

 

 

2.3.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per a la 

realització d'activitats administratives i prestació de serveis - Epígraf 8 Aigua 

Potable per a l'exercici 2020 i següents 

 

El text de la proposta és el següent: 

 

“El  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. 
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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 la  Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 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, 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. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Vist l’informe tècnic econòmic emès per l’enginyer Sr. Francesc Heras , a què es 

refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els 

quals es posa de manifest que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el 

seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 

preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Atès que resulta convenient introduir una esmena en la proposta tarifària de l’estudi 

tècnic econòmic, consistent en plantejar d’inici unes tarifes més reduïdes atenent a les 

circumstàncies actualment vigents, en què el servei no es presta encara en la totalitat del 

terme municipal,  i no se’n coneixen els costos reals amb suficient precisió,  

Vista la provisió de l’alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 

Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 

sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019. 

L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació els següents   

                                                         A C O R D S : 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 Ordenança fiscal 4.1 Taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats 

administratives de competència local, article 6,  epígraf 8 Aigua potable, 

d’acord amb annex adjunt. 
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Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

ANNEX: 

L’article 6, epígraf 8,  de l’ordenança fiscal 4.1 Taxa per a la prestació de serveis i 

realització d’activitats administratives de competència local quedarà redactat de la 

forma següent: 

8. AIGUA POTABLE 
 
Ús domèstic  
 
Quota de servei  10,30 €/ab/trim  
Consum mínim domèstic 18 m3/trim  
 
Fins a 18 m3/uc/T (Tram 1)  0,1205 €/ m3 
De 18 a 30 m3/uc/T (Tram2) 0,1687 €/ m3 

De 30 a 54 m3/uc/T (Tram3) 0,7350 €/ m3 
Excés de 54 m3/uc/T (Tram4) 1,6869€/m3 

 

 
 
Ús industrial  
 
Quota de servei  18,07 €/ab/trim  
 
Fins a 18 m3/uc/T (Tram 1)  0,6025 €/ m3 
De 18 a 30 m3/uc/T (Tram2) 0,8435 €/ m3 

De 30 a 54 m3/uc/T (Tram3) 1,6869 €/ m3 
Excés de 54 m3/uc/T (Tram4) 1,9279 €/m3 

 

Abonat especial 
 
Quota de servei  843,47 €/ab/trim  
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Fins a 15.000 m3/uc/T (Tram 1)  1,1448 €/ m3 
Excés de 15.000 m3/uc/T (Tram2) 1,8677 €/ m3 

 
 

Subministraments en  alta a proveïdors (Rec Madral) 
 
  Quota fixa                     6.333 €/mes 
  Quota variable              0,2179€/m3 
 
La resta de l’epígraf (Consideració d’indústria especial i drets de connexió) no canvien. 
 
L’ús industrial incorpora el comercial, i l’abonat especial es refereix a indústries 
especials.” 
 
 
 

L’Alcalde reclama a la Mesa la presència de l’assessor de l’equip de govern, el qual, 

farà l’explicació d’aquesta taxa. 

Comença dient que tal com ha comentat l’Alcalde, la tarifa de l’aigua, a Vidreres és el 

tema. És una qüestió que ja ve de temps, que s’ha estat treballant  durant tot el procés 

de la municipalització. En l’avançament d’aquest procés de la municipalització , ja es 

va fer palesa que en aquest exercici fos procedent un ajust tarifari a Vidreres, més 

tenint en compte que ja venien d’unes tarifes que fa molt de temps que no s’han tocat. 

Els preus de mitjana del m3 de 0,4€ de mitjana a la tarifa actual. Com, a comparativa 

dir que a Girona està a  1,3 €/m3, a Llagostera 1,6 €/m3, a Cassà de la Selva 1,9 €/m3. 

Estava a un preu desproporcionadament baix tenint en compte que és un poble que té 

problemes d’aigua, la qual cosa és un cas extrem el cas de €/m3idreres en què, amb 

manca d’aigua .l’aigua era extremadament barata en comparació amb d’altres 

municipis 

S’ha fet un estudi on hi ha 23 municipis a la província de Girona . Amb la puja que es 

preveu en aquesta ordenança, l’Ajuntament de Vidreres es posaria en el 0,9 €/m3 de 

mitjana, i seguiria sent en 2n més baix de la mitjana a la llista de 23 municipis, malgrat 

ser un dels municipis amb més problemes d’aigua de la província. Entén que aquest 

tema és significatiu. 

Continua dient que aquest estudi tarifari l’ha fet un enginyer extern, que treballa 

sobretot pel Consell Comarcal del Maresme, també al Consell Comarcal d’Osona , un 

del centre de Barcelona. És un expert en estudis tarifaris, absolutament extern, que no 

havia tingut cap contacte amb el procés de municipalització de Vidreres, que no havia 

tingut cap contacte  prèviament, ni amb plans directors que s’havien fet a Vidreres, ni 

en governs anteriors de Vidreres; per tant, una persona objectiva en aquest tema, i 

després ha plantejat un estudi. 

L’estudi assenyalava que s’havia de pujar força més el preu de l’aigua, ja que les 

inversions que s’han fet són molt fortes, perquè tal com ha dit el preu de l’aigua era 
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excessivament baix a Vidreres i, tal com  ha comentat, la diferència respecte altres 

municipis. Amb relació a Girona l’aigua de Vidreres és un 35% més  barata amb 

aquesta puja que es presenta avui.   Comparat amb Cassà de la Selva és un 54% més 

barata; amb Llagostera és un 52% més barata, sempre amb la puja que s’està 

aprovant avui; amb Riudellots un 29%, amb Aiguaviva del Gironès un 43% més barat, 

Fornells de la Selva també un 43% més barat  

Què volen dir amb això? Doncs en primer lloc que feia molts anys que no augmentava 

el preu de l’aigua a Vidreres. En segon lloc la  tarifa anterior a Vidreres era 

excessivament baixa, sobretot tenint en compte que és un municipi que no té aigua a 

dojo, sinó que té un problema de manca d’aigua. Un problema tan greu d’aigua que 

s’han vist obligats a construir una canonada d’onze quilometres per cercar la canonada 

del Pasteral. És especialment significatiu que no hi hagi aigua i que la tinguis barata. 

Habitualment és als llocs on tenen molta aigua on la tenen barata, al Pirineu, etc,  llocs 

on tenen abundància d’aigua. En els llocs on manca l’aigua sol ser més cara. Després 

d’això, insisteix, després de la puja que s’està presentar per aprovació avui, seguiríem 

sent el segon més barat. 

A més, s’està al bell mig d’un procés de municipalització. En aquest moment l’estudi 

tarifari  parlava de fer un increment fins a 1,1-1,2% , i continuàvem sent el 22è de 

l’esmentada classificació. Tot i així, l’equip de govern ha estimat que era preferible 

aprovar una puja inferior,  ja que ja s’estava apujant prou tot plegat, i per tant 

l’augment que es preveia que fos d’un 70% , el que se sotmet a votació és 

sensiblement inferior, de l’ordre de la meitat.  

Aquest són bàsicament els arguments. També dir que el que hi ha al darrera són dos 

temes importantíssims: un volum d’inversions per garantir l’aigua, o sigui el que s’apugi 

la tarifa està  garantit per tal que hi hagi aigua al municipi, i la segona i molt important: 

que veníem d’una tarifa molt baixa . Amb la suma d’ambdós factors, l’actualització es 

més difícil. Com que han estat  molts anys sense tocar el preu de l’aigua , 

l’actualització és més difícil.  

Bàsicament aquestes són les qüestions que volia comentar. Si hi ha algun dubte, està 

a la seva disposició. 

 

Intervencions  

El regidor Sr. Francisco Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que cedirà la 

paraula al seu company de partit i que posteriorment farà un parell de comentaris. 

El regidor Sr. Xavi Baeza manifesta que s’està treballant per la municipalització  però 

és del parer que el primer pas hauria de ser treure l’empresa que gestiona el servei 

d’aigua i fer-ho des de l’Ajuntament. S’han fet una sèrie d’infraestructures, que tenen 

un cost, que repercuteixen amb un 30% d’augment directament als veïns de Vidreres, 

però no a l’empresa que s’aprofita directament d’aquesta infraestructura. A més, el 
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manteniment que han de fer no el fan, perquè hi ha fuites d’aigua per tot arreu. Tots 

els treballs bàsics de manteniment no es fan correctament, fins el punt que un dia va 

trucar als bombers per tal que anessin a veure un dipòsit d’aigua i fessin un informe 

que estava trencat. Es va presentar a l’empresa d’aigua demanat que es reparés i no 

s’ha procedit a la reparació tampoc. És del parer que el 30% d’augment no hauria de 

ser pels veïns, sinó per una empresa que s’està beneficiant d’aquestes 

infraestructures, i a més el que demana és obligar-la a fer el manteniment mínim que 

han de fer.  

El seu company de grup, Sr. Becerra, manifesta que abans de fer les tres qüestions 

que vol sotmetre al Ple pregunta quin és el preu per m3 que paga l’empresa 

subministradora de l’aigua  quan li compra a l’Ajuntament. Les tres qüestions que vol 

fer depenen de la resposta que ha demanat; és a dir, a quin preu la compra 

l’Ajuntament i a quin preu li ven a l’empresa subministradora.  

Respon l’assessor de l’equip de govern dient que contestant la pregunta del Sr. Baeza 

precisament la modificació tarifària està pensada i alineada amb el procés de 

municipalització. Aquesta modificació que s’està aprovant avui en el moment, que 

esperen que sigui relativament breu, i està parlant a mesos vista, que es pugui prestar 

ja el servei a La Goba, per exemple, el preu tarifari ja serà el que s’aprova avui. Per 

tant, la modificació tarifària estàs absolutament alineada amb la municipalització. Tot i 

així li diu que el tema de la municipalització no és objecte de la sessió d’avui, sinó que 

l’objecte de la sessió d’avui i del punt en concret és  la modificació tarifària al nucli, i 

que en cap cas es parla d’urbanitzacions.   

Respecte la pregunta del Sr. Becerra, l’Ajuntament ha repercutit fins ara a preu de cost 

a l’empresa prestadora, a fi i efecte que no es pogués queixar que havia de carregar 

més  als veïns. En aquesta modificació tarifària, si el regidor ha llegit la proposta,  

podrà comprovar que s’aplica un preu específic a l’interín que duri la prestació 

d’aquest servei per part d’un tercer, que preveu la municipalització que sigui a 

desaparèixer. 

Llavors, torna el regidor a fer la pregunta: a quin preu es compra el m3 d’aigua . 

Contesta l’assessor de l’equip de govern que es compra al Consorci de la Costa 

Brava, i el preu varia en funció d’un mínim. El preu està al voltant del 0,30 €/m3 i 

escaig.  

Pregunta el regidor a quin preu es ven a l’empresa de l’aigua. Respon l’assessor que 

ja ho ha dit, a preu de cost, per tal que no hagi de repercutir més als veïns. Aquest era 

el criteri fins ara. Actualment s’ha cregut convenient, a la nova proposta tarifària, 

carregar els costos d'amortització, però també li diu que com que s’està al tram final 

del procés de municipalització, si ho mirem a sis anys vista, esperem  i estan 

convençuts que aquesta tarifa se li aplicarà durant molt poc temps a l’empresa. 

Continua el regidor dient que aquesta pregunta venia està relacionada amb la 

pregunta de saber el preu del m3 d’aigua que adquireix l’Ajuntament i a quin preu el 
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ven, i està motivada per la següent qüestió. Es va crear una Comissió de l’Aigua en la 

qual es va anunciar als diferents representants de les urbanitzacions, als partits 

polítics, etc. que aquesta Comissió de l’Aigua serviria  per debatre i per tractar tot el 

relacionat amb el tema de l’aigua, tant en la municipalització, com en la recepció 

vinculant  en el tema de l’aigua, etc, tots els aspectes vinculats amb l’aigua. Aquesta 

Comissió de l’Aigua fa gairebé un any i mig o dos que no es convoca, inclús hem tingut 

algun ple, que atesa la importància perquè entremig s’ha declarat la caducitat d’un 

expedient amb l’obra de la portada  de l’aigua, s’ha tornat a començar un expedient 

nou, i entremig s’ha produït el contracte subscrit entre l’Ajuntament i l’empresa de 

l’aigua, l’Ordenança que si s’aplica o no s’aplica, diferents talls a molts veïns. En dos o 

tres anys han succeït milers d’aspectes relacionats amb el tema de l’aigua en què, en 

diferents plens, ha sortit la petició de tots els regidors de l’oposició en el sentit que per 

favor en una comissió de l’aigua s’informés i es tractessin els temes que es vulguin 

tractar. Aquest augment de la taxa, en aquest aspecte, no s’ha fet mai. És a dir, és la 

primera vegada que un equip de govern fa un augment de la tarifa de l’aigua, s’està 

justificant  que aquest augment ve en relació a les diferents obres executades, però si 

hom recorda l’any  2014, 2015, 2016 se’ls deia tot el contrari, se’ls deia que no calia 

patir perquè això no afectaria a les tarifes d’aigua del nucli urbà, això va en relació a 

donar prestació del servei d’aigua de l’Ajuntament  cap a les urbanitzacions i a intentar 

que les urbanitzacions puguin ser rebudes amb la gestió de l’aigua  per l’Ajuntament 

en relació a la gestió de l’aigua. Però al nucli urbà es deia: Tranquils, que mentre es 

porti a terme no s’apujarà. 

Doncs ara resulta que no, resulta que aquestes obres, que mai s’han repercutit a 

l’empresa, mai vol dir que durant 2,3,4 anys, l’empresa ha estat captant aigua, a preu 

de cost, el mateix cost que té 1m3 d’aigua, l’empresa va generant aquest import, que 

no significa que el pagui. L’empresa té un deute  acumulat, que l’Ajuntament ha 

delegat la gestió del cobrament d’aquest deute al Consell Comarcal de la Selva i no 

s’acaba de cobrar i la xifra, encara que els regidors de l’oposició la demanin i demanin, 

insisteixen, no s’acaba de fixar en quin import s’està i segons els últims paràmetres 

que l’oposició  tenia està al voltant del mig milió d’euros. Però el fet greu és que 

portem 3 o 4 anys amb unes obres assumides directament pels veïns de Vidreres, on 

l’empresa beneficiària d’aquesta portada d’aigües  mai ha sufragat cap cost. En canvi 

aquesta empresa sí que té molts beneficis. És a dir, és una empresa privada, una 

empresa que té ànim de lucre, una empresa que totes les obres que ara   s’està dient 

“al poble s’ha d’augmentar la tarifa perquè s’ha de sufragar les obres que s’està fent”. 

Llavors, l’empresa per què durant tots aquests anys no ha sufragat el cost? Podíem 

haver pujat menys si haguéssim fet els deures de repercutir el cost a futur.  

Continua dient que el que li sorprèn, potser és una errada seva, sinó ja li aclariran, a 

l’estudi i a  la proposta veu que a part del fixa veu una variable a l’empresa de 0,21 

€/m3. No sap si és un error, però si ara se’ls diu que el preu que comprem és 0,30 €/m3 

– 0,33 €/m3 i en canvi li venem a 0,21 €/m3, on està la repercussió? Se li ven més 

barata?  Llavors, demana algun aclariment en aquest aspecte, i que es porti a terme 

una Comissió de l’Aigua.   
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Intervé l’Alcalde per dir que abans de tot li agradaria aclarir un tema. Sembla que no 

s’hagués fet res per solucionar aquesta problemàtica . Recorda l’Alcalde al regidor que 

mentre el seu grup estava  governant  van tenir la possibilitat de 2.000.000,- € que 

posava la Generalitat sobre la taula per portar l’aigua al poble de Vidreres.  I què es va 

fer? No es va fer absolutament res. 

D’on surt això? pregunta el regidor. Respon  l’Alcalde del que el regidor  està dient, 

com si aquí no s’estigués fent res i no s’hagués volgut cercar solució. Si s’hagués 

apostat en el seu dia per tirar endavant una canonada de l’aigua que hagués anat a 

cercar l’aigua al Consorci Costa Brava, tal com va fer Caldes, que la va posar en 

funcionament el 2011, en aquest moment aquestes obres no haurien costat el que els 

han costat, perquè la Generalitat donava 2.000.000,- € i estava governant el seu grup. 

Una mica cansats ja n’estan d’aquesta cançoneta, perquè resulta que els únics que 

han estat  fent el possible per portar l’aigua i per solucionar aquestes problemàtiques 

de l’aigua al nostre municipi ha estat l’equip de govern actual, arrencant ja fa dues 

legislatures enrere.  Aquesta és la situació. Davant d’això, permeti’m que li digui, i que 

li recordi que l’equip de govern ha fet tot el que havia de fer per intentar solucionar la 

problemàtica, i si s’hagués fet en el seu dia no estarien parlant de la situació en què es 

troben en aquests moment, i si s’haguessin fet els processos que s’havien d’haver fet, 

en el seu dia, anys 1990, no estarien en la situació actual.  

Pregunta el regidora l’Alcalde  si acabarà responent o no. Contesta l’Alcalde que el 

regidor el que vol és parlar dels diners de l’empresa, que és una història i que se li 

donarà contesta, però també està parlant que aquí no s’ha fet res i que aquí ara estan 

intentant amortitzar  unes obres, etc.  A l’inici és el que ha vingut a dir. Hagués estat tot 

molt més fàcil si s’hagués disposat dels 2.000.000,- € de la Generalitat de Catalunya   

per executar aquesta obra.  

L’assessor de l’equip de govern manifesta que no és objecte del Ple d’Ordenances 

Fiscals la Comissió de l’aigua. Per tant, no procedeix. Llavors respecte el que li consta  

es va fer una modificació tarifària el 2008, per tant es va fer una modificació tarifària. 

Respecte la repercussió a l’empresa  el criteri que es va prendre en aquell moment era 

precisament per afavorir els veïns, de repercutir a cost a l’empresa  perquè no hagués 

de sol·licitar un augment tarifari i que no se li cobrés més als veïns, quan l’aigua que li 

estava entrant a l’empesa era més cara que la que treia dels seus pous. Precisament 

per evitar això no es va apujar.  

Continua dient que l’últim tema li sembla que és un tema de matemàtica bàsica.   

Quan li ha parlat que el preu mitjà del Consorci és 0,3 €/m3 i escaig és perquè és un 

preu mitjà, compost per un concepte fixe i un concepte variable. El concepte fixe de 

6.000,- € que s’aprova aquí, més el variable 0,21 és sensiblement superior al 0,30€/m3, 

matemàtica bàsica Sr. Becerra. 

Respon el regidor que per això li feia la pregunta. A quin preu de li ven  el €/m3 a 

l’empresa?  



 
 
 

20 
 

Replica l’assessor que la mitjana sortirà a 0,40€/m3 més o menys, si no que el 

corregeixi el Sr. Secretari. Depèn del consum, elm concepte variable insisteix.  

Demana el regidor que sense el concepte variable? A 0,33 €/m3? 

Respon l’assessor que al preu del Consorci. El Consorci els fa un preu que és al 

voltant del 0,33€/m3  en funció dels variables. Ara per ara es cobrava a aquest preu per 

no perjudicar els veïns. Ara que es fa una tarifa, que durarà poc temps per l’empresa, 

es fa repercutint una sèrie de costos  que ha dit l’estudi econòmic, un estudi seriós, i 

els ha dit que la fórmula dels 6.000 més el 0,21 és matemàtica bàsica, és molt superior 

al 0,30 €/m3 del Consorci.  

 

La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que tenint en compte 

que l’aigua és municipal i per tant el cost és inferior que si fos privat, i que no s’han fet 

millores a la xarxa en baixa, pregunta si els poden informar si es faran millores i en què 

es gastaran els diners d’aquest augment.  

Contesta l’Alcalde dient que l’equip de govern en que estàn treballant és en anar 

millorant la xarxa municipal. Una de les primeres millores que tenen intenció de portar 

a terme és cercar totes les fuites d’aigua de tot el nucli de Vidreres i per tant reduir les 

pèrdues que es registren, que no són petites, sinó que són d’un volum considerable, i 

de mica en mica anar millorant les xarxes del casc urbà. La primera actuació principal i 

important és anar a cercar aquestes fuites en el nucli de Vidreres.    

 

Votació 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots a favor 

(JUNTSxCAT-JUNTS) i 5 vots en contra (VST-ERC-AM, SV-CP) dels 13 membres 

presents a la sessió i que per dret integren la Corporació. 

 

 

 

2.4.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 5.2 Reguladora de la 

Taxa de Gestió de Residus Municipals i Comercials per a l'exercici 2020 i 

següents 

 

L’Alcalde explica el contingut de la proposta, que es transcriu a continuació. 

 
“El  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. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 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, 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. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vist l’informe tècnic econòmic emès per l’enginyera municipal Sra. Caterina Moret, 
completat amb l’informe d’intervenció, a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest que l’import de 
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la provisió de l’alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2019. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si procedeix, 
l’adopció dels següents   
 

A C O R D S: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

- Ordenança fiscal núm. 5.2 Reguladora de la taxa de gestió de residus municipals 
i comercials, segons annex adjunt. 

 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
ANNEX: 
 
L’article 5 de l’ordenança fiscal 5.2. quedarà redactat de la forma següent: 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la tipologia d’usuaris. 
 
A aquest efecte, s’aplicaran les tarifes següents: 
 

TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS I COMERCIALS   

Tipologia d'usuaris Taxa 2020 

Habitatge particular 144,79 € 

Habitatge de jubilat que viu sol 72,40 € 

Habitatge monoparental 81,11 € 

Habitatge disseminat 72,40 € 

Local vuit 29,06 € 

Control activitat desconnectada 9,08 € 

  
 Agricultura, Ramaderia i 

Silvicultura                

Tarifa única 85,19 € 

  

Activitats industrials 

 fins a 50 m2 183,36 € 

de 51 a 75m2 184,50 € 

de 76 a 100m2 213,67 € 

de 101 a 150m2 263,24 € 

de 151 a 200m2 362,40 € 

de 201 a 250m2 461,56 € 

de 251 a 300m2 560,70 € 

de 301 a 400m2 659,86 € 

de 401 a 500m2 858,16 € 

de 501 a 750m2 1.056,47 € 

més de 750m2 1.550,24 € 

  

Activitats d'instal·lació  

 fins a 50m2 161,29 € 

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Fuente: 8 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado
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de 51 a 75m2 162,00 € 

de 76 a 100m2 179,68 € 

de 101 a 150m2 197,36 € 

de 151 a 200m2 de 151 a 200m2 247,36 € 

de 201 a 250m2 308,41 € 

de 251 a 300m2 369,47 € 

de 301 a 400m2 430,52 € 

de 401 a 500m2 552,65 € 

de 501 a 750m2 674,76 € 

més de 750m2 978,83 € 

  

4. Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, 

gestió de residus i descontaminació 

 fins a 50m2 136,84 € 

de 51 a 75m2 137,05 € 

de 76 a 100m2 142,51 € 

de 101 a 150m2 147,97 € 

de 151 a 200m2 158,89 € 

de 201 a 250m2 169,80 € 

de 251 a 300m2 180,72 € 

de 301 a 400m2 191,63 € 

de 401 a 500m2 214,09 € 

de 501 a 750m2 251,78 € 

més de 750m2 345,62 € 

  

Activitats de construcció 

 fins a 50m2 161,29 € 

de 51 a 75m2 162,00 € 

de 76 a 100m2 179,68 € 

de 101 a 150m2 197,36 € 

de 151 a 200m2 247,36 € 

de 201 a 250m2 308,41 € 

de 251 a 300m2 369,47 € 

de 301 a 400m2 430,52 € 

de 401 a 500m2 552,65 € 

de 501 a 750m2 674,76 € 

més de 750m2 978,83 € 

  

6.1. intermediaris del comerç 

 fins a 50m2 136,84 € 

de 51 a 75m2 137,05 € 

de 76 a 100m2 142,51 € 

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...

Con formato ...
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de 101 a 150m2 147,97 € 

de 151 a 200m2 158,89 € 

de 201 a 250m2 169,80 € 

de 251 a 300m2 180,72 € 

de 301 a 400m2 191,63 € 

de 401 a 500m2 214,09 € 

de 501 a 750m2 251,78 € 

més de 750m2 345,62 € 

  

6.2. comerç al detall i a l'engròs de productes no 

alimentaris 

 fins a 50m2 136,84 € 

de 51 a 75m2 137,05 € 

de 76 a 100m2 142,51 € 

de 101 a 150m2 147,97 € 

de 151 a 200m2 158,89 € 

de 201 a 250m2 169,80 € 

de 251 a 300m2 180,72 € 

de 301 a 400m2 191,63 € 

de 401 a 500m2 214,09 € 

de 501 a 750m2 251,78 € 

més de 750m2 345,62 € 

  

6.3. comerç a l'engròs de productes alimentaris 

 fins a 50m2 136,84 € 

de 51 a 75m2 137,05 € 

de 76 a 100m2 142,51 € 

de 101 a 150m2 147,97 € 

de 151 a 200m2 158,89 € 

de 201 a 250m2 169,80 € 

de 251 a 300m2 180,72 € 

de 301 a 400m2 191,63 € 

de 401 a 500m2 214,09 € 

de 501 a 750m2 251,78 € 

més de 750m2 345,62 € 

6.4. Comerç amb predomini de productes alimentaris 

(supermercats...) 

 fins a 50m2 175,12 € 

de 51 a 75m2 176,10 € 

de 76 a 100m2 226,81 € 

de 101 a 150m2 280,72 € 

de 151 a 200m2 388,51 € 
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de 201 a 250m2 496,31 € 

de 251 a 300m2 604,12 € 

de 301 a 400m2 711,91 € 

de 401 a 500m2 927,50 € 

de 501 a 750m2 1.143,11 € 

més de 750m2 1.679,94 € 

  

Comerç de fruites, verdures, carn i peix. 

 fins a 50m2 174,68 € 

de 51 a 75m2 176,92 € 

de 76 a 100m2 232,78 € 

de 101 a 150m2 288,64 € 

de 151 a 200m2 400,36 € 

de 201 a 250m2 512,09 € 

de 251 a 300m2 623,81 € 

de 301 a 400m2 735,53 € 

de 401 a 500m2 958,97 € 

de 501 a 750m2 1.182,42 € 

més de 750m2 1.738,79 € 

Comerç al detall de productes alimentaris en 

establiments especialitzats (excepte carnisseries, 

peixateries, fruiteries i verduleries) 

 fins a 50m2 148,19 € 

de 51 a 75m2 148,63 € 

de 76 a 100m2 159,77 € 

de 101 a 150m2 170,90 € 

de 151 a 200m2 193,16 € 

de 201 a 250m2 217,49 € 

de 251 a 300m2 255,92 € 

de 301 a 400m2 294,36 € 

de 401 a 500m2 371,24 € 

de 501 a 750m2 448,13 € 

més de 750m2 639,55 € 

  

Activitats de transport i magatzem  

 fins a 50m2 139,46 € 

de 51 a 75m2 139,73 € 

de 76 a 100m2 146,50 € 

de 101 a 150m2 153,26 € 

de 151 a 200m2 166,80 € 

de 201 a 250m2 180,34 € 

de 251 a 300m2 193,87 € 
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de 301 a 400m2 207,41 € 

de 401 a 500m2 250,38 € 

de 501 a 750m2 297,12 € 

més de 750m2 413,50 € 

  

Informació i comunicacions (editorials, productores, 

emissores de ràdio i tv, assistència i assessorament de 

programes informàtics, serveis web…), activitats 

immobiliàries, financeres, d'assegurances, 

professionals, científiques i tècniques (assessori 

 fins a 50m2 139,46 € 

de 51 a 75m2 139,73 € 

de 76 a 100m2 146,50 € 

de 101 a 150m2 153,26 € 

de 151 a 200m2 166,80 € 

de 201 a 250m2 180,34 € 

de 251 a 300m2 193,87 € 

de 301 a 400m2 207,41 € 

de 401 a 500m2 250,38 € 

de 501 a 750m2 297,12 € 

més de 750m2 413,50 € 

  

Establiments de venta de plantes i animals. 

 fins a 50m2 146,32 € 

de 51 a 75m2 146,72 € 

de 76 a 100m2 156,91 € 

de 101 a 150m2 167,11 € 

de 151 a 200m2 187,49 € 

de 201 a 250m2 207,88 € 

de 251 a 300m2 239,65 € 

de 301 a 400m2 274,85 € 

de 401 a 500m2 345,25 € 

de 501 a 750m2 415,64 € 

més de 750m2 590,93 € 

  

Activitats de neteja i serveis integrals 

 fins a 50m2 139,46 € 

de 51 a 75m2 139,73 € 

de 76 a 100m2 146,50 € 

de 101 a 150m2 153,26 € 

de 151 a 200m2 166,80 € 
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de 201 a 250m2 180,34 € 

de 251 a 300m2 193,87 € 

de 301 a 400m2 207,41 € 

de 401 a 500m2 250,38 € 

de 501 a 750m2 297,12 € 

més de 750m2 413,50 € 

  

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.  

 fins a 50m2 178,51 € 

de 51 a 75m2 179,56 € 

de 76 a 100m2 205,85 € 

de 101 a 150m2 246,35 € 

de 151 a 200m2 337,13 € 

de 201 a 250m2 427,91 € 

de 251 a 300m2 518,70 € 

de 301 a 400m2 609,48 € 

de 401 a 500m2 791,04 € 

de 501 a 750m2 972,61 € 

més de 750m2 1.424,71 € 

  

Establiments de begudes (bars, cafeteries, sales de 

ball…). 

 fins a 50m2 192,00 € 

de 51 a 75m2 193,32 € 

de 76 a 100m2 236,35 € 

de 101 a 150m2 293,39 € 

de 151 a 200m2 407,46 € 

de 201 a 250m2 521,53 € 

de 251 a 300m2 635,60 € 

de 301 a 400m2 749,66 € 

de 401 a 500m2 977,81 € 

de 501 a 750m2 1.205,95 € 

més de 750m2 1.774,03 € 

  

Restaurants i serveis de menjars  

 fins a 50m2 250,04 € 

de 51 a 75m2 253,79 € 

de 76 a 100m2 347,33 € 

de 101 a 150m2 440,86 € 

de 151 a 200m2 627,94 € 

de 201 a 250m2 815,02 € 

de 251 a 300m2 1.002,10 € 
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de 301 a 400m2 1.189,18 € 

de 401 a 500m2 1.563,34 € 

de 501 a 750m2 1.937,50 € 

més de 750m2 2.869,15 € 

  

Hotels, altres activitats d'allotjament i hospitals. 

 fins a 50m2 128,24 € 

de 51 a 75m2 129,56 € 

de 76 a 100m2 162,49 € 

de 101 a 150m2 195,42 € 

de 151 a 200m2 261,26 € 

de 201 a 250m2 327,11 € 

de 251 a 300m2 392,96 € 

de 301 a 400m2 458,81 € 

de 401 a 500m2 590,51 € 

de 501 a 750m2 722,21 € 

més de 750m2 1.050,13 € 

Habitatge ús turístic  216,00 € 

  

Habitatge ús turístic en masies 108,00 € 

 

 

 

Intervencions 

 

El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, de grup SV-CP, manifesta que el seu grup 

votarà en contra d’aquesta proposta. 

 

La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup 

també votarà en contra pels mateixos motius que ha citat en el punt de la proposta de 

modificació de l’Impost sobre Béns Immobles. 

 

 

L’Alcalde pren la paraula per explicar una mica el perquè de l’increment d’aquesta 

taxa.  

A l’any 2011 les taxes que s’estaven pagant a l’abocador de Lloret de Mar eren d’un 

import de 136.000,- €. A l’any 2012 va ser quan es va acordar l’increment d’uns 90 i 

escaig euros que s’estaven pagant a 120,- €, que és la taxa que s’ha estat mantenint 

fins a dia d’avui, i l’abocador ha anat incrementant el que estem pagant de 150.000,- € 

el 2012,  el següent 149.000,- € , 162.000,- el 2014, 173.000,- € el 2015, 173.000,- € el 

2016, 202.000,- € el 2017 i 224.000,- € el 2018 i 246.000,- € el 2019. Aquest és 

l’increment sofert corresponent a l’abocador del que ha pagat l’Ajuntament de Vidreres. 
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Per tant, estem parlant que del 2011 al 2019 hi ha hagut un increment d’aquests 

110.000,- €. 

En contrapartida durant tots aquests anys s’ha anat mantenint el preu que s’havia taxat 

en aquell moment corresponent als imports abans esmentats, i el que estàvem pagant 

de 121,- € s’ha anat mantenint. Ara el que es proposa és un augment com el que s’ha 

portat a terme en molts altres municipis. Posa de manifest que la taxa que es proposa 

està molt per sota de la que regeix en altres municipis de la comarca de La Selva, i a 

increments que estan per sota, com pot ser l’Ajuntament de Salt, que s’ha vist obligat a 

fer un increment molt elevat; el de Platja d’Aro  i altres ajuntaments  que han hagut 

d’incrementar molt la taxa d’escombraries per la mateixa raó, perquè aquí   

 

A l’exercici 2012 va ser quan es van incrementar les taxes de l’abocador de Lloret han 

anat sofrint augments, i el que s’ha fet en els últims anys és que hi pogués  haver més 

recollida selectiva i s’haurà de cercar altres formes per tal que es pugui reciclar molt 

més que no es produeixi tant residu que hagi de ser tractat a l’abocador, cenyint-nos 

també en una de les propostes que es van aprovar a l’últim ple , i  cercarien les formes 

per poder reduir emissions de CO2 per un costat, però per altra banda poder reduir 

també el tema dels residus.  

 

 

 Votació 

 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb 8 vots a favor 

(JUNTSxCAT-JUNTS) i 5 vots en contra (VST-ERC-AM, SV-CP) dels 13 membres 

presents a la sessió i que per dret integren la Corporació. 

 

L’Alcalde manifesta que a vegades els agradaria que s’hagués mantingut el criteri que 

s’havia tingut fa uns 7 o 8 anys enrere en què també es va incrementar  la taxa de 

l’abocador i per tant es va haver de tramitar un increment de l’ordenança a les taxes 

que hi havia aprovades i on es va fer un estudi més exhaustiu, que ha servit durant 

tots aquests anys.  

 

 

2.5.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 5.3 Taxa per Serveis 

Educatius per a l'exercici 2020 i següents 

 

L’Alcalde explica el contingut de la proposta, que es transcriu a continuació. 

 

“Considerant que per part del Cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat s’ha emès 
informe-proposta de nova tarifa per la prestació de serveis educatius en l’escola de 
música, així com en  relació a la seva incidència respecte a l’estudi tècnic econòmic 
vigent, proposant-se la modificació de l’ordenança fiscal 5.3 Taxa per serveis 
educatius,  
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Considerant que s’ha emès informe de Secretaria en relació amb el procediment i la 
Legislació aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa de serveis educatius; 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019 
 
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació els següents  
 

A C O R D S : 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 5.3 (Taxes per serveis educatius) 
vigent en l’article 5 (bonificacions) aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en 
sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2017 i publicades al BOP 203 de 24 
d’octubre de 2017, edicte núm. 8812 , afegint una nova tarifa : 
 
ORDENANÇA FISCAL 5.3 TAXA SERVEIS EDUCATIUS  
 
Article 3 Tarifes 
Les tarifes aplicables són les següents: 
 

 ESCOLA DE MÚSICA Pagament de setembre: mitja quota  
 

 1er i 2on GRAU ELEMENTAL CORDA I VENT (llenguatge musical, cant coral, 
½ h/setmana d’instrument individual: corda fregada o vent, únicament per al 
curs inicial  ) ..... 44,21 euros  € 

 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de 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. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte.” 
 
 
Intervencions 
 
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup 
votarà a favor d’aquesta proposta.  
 

 

Votació 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels tretze membres presents 

a la sessió i que per dret integren la Corporació. Aprovat per 13 vots a favor (Anna 

Clapes Gomez, Enric Gual Viñas, Eva Madrenys Biarnes, Eva Trias Soler, Francesc 

Baltrons Lloveras, Francesc Jesús Becerra Ramírez, Gerard Morgado Mateu, Javier 

Baeza Jansa, Jordi Camps Vicente, Lluis Galobart Vilamitjana, Margarita Solé Ferrer, 

Pere Raset Miquela, Roman Budalle Jubero) 

 

 

 

I sense cap altre assumpte d’interès per tractar, ni senyor Regidor que vulgui fer ús de 

la paraula, es dona per acabada la sessió quan són tres quarts de deu del vespre, de 

la qual se n’estén aquesta acta que signa l’Alcalde juntament amb mi, el Secretari que 

en dono fe.  

 

 

L’Alcalde,                                                                      El Secretari, 

 

Signat electrònicament  

 

  

 

 

 

 

 

Vist i plau     El secretari interventor  
L’alcalde  
 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 5 DE NOVEMBRE 
DE 2019 

 

Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2019000012  

Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 

Data: 5 de novembre de 2019 

Hora d’inici: 20:30 h 

Hora de fi: 21:40 h 

Lloc: Sala de Plens  

 

Hi assisteixen:  
 
Jordi Camps Vicente, Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Enric Gual Viñas, 2n Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Francesc Baltrons Lloveras, 3r Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Eva Madrenys Biarnés, 4a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Gerard Morgado Mateu, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Pere Raset Miquela, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Lluis Galobart Vilamitjana, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS) 

Anna Clapés Gómez, Regidora (VST-ERC-AM) 

Roman Budallé Jubero, Regidor (VST-ERC-AM) 

Eva Trias Soler, Regidora (VST-ERC-AM) 

Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP) 

Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-CP) 

Antoni Esqué Rubiol, Secretari 

 
 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
 
2.- ORDENANCES FISCALS 
 
2.1.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 2.1  Sobre Impost Municipal de 
Béns Immobles 
 
2.2.- Aprovació provisional Modificació Ordenança fiscal  2.3 Ordenança fiscal sobre 
l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2020 i següents 
 
2.3.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per a la realització 
d'activitats administratives i prestació de secveis - Epígraf 8 Aigua Potable per a l'exercici 
2020 i següents 
 
2.4.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 5.2 Reguladora de la Taxa de 

Gestió de Residus Municipals i Comercials per a l'exercici 2020 i següents 

 

2.5.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fisval 5.3 Taxa per Serveis Educatius 

per a l'exercici 2020 i següents 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui 
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, i  
manifesta que en quan a la urgència i extraordinarietat de la sessió han presentat una 
instància en la qual, a l’empara de l’article 34 del ROM presenten una proposta. 
Aquesta proposta és la d’incloure un punt a l’ordre del dia. Aquest punt seria el de 
permetre fer precs i preguntes, tant el regidors que són presents a la taula del Ple com   
precs i preguntes al públic.  

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Si s’examina l’apartat 4t, la sessió ordinària ha d’incloure, com a punt de l’ordre del dia, 
els Precs i Preguntes.  
Llavors, el seu grup demana que, atès que estem en un punt d’ordenances fiscals, i 
atès que així ho preveu el Reglament Orgànic Municipal, que s’inclogui en l’Ordre del 
Dia el punt de Precs i Preguntes, simplement perquè ho estableix el ROM. És una 
petició que s’està fent des de sempre: que s’inclogui els Precs i Preguntes en  les 
sessions extraordinàries i urgents del Ple. 
Van demanar fa temps que es fes un informe jurídic., perquè el propi reglament així ho 
expressa, i no  feu motiu perquè no es faci. No hi ha cap prohibició, cap limitació per 
incloure aquest punt en l’ordre del dia., i ateses les circumstàncies del que ara 
tractarem demana que s’inclogui en l’Ordre del Dia.    
 

No sap si l’equip de govern vol debatre sobre això i/o, votar aquesta proposta 

prèviament a la ratificació de la urgència de la sessió, atès que també sobre la 

urgència volien fer uns comentaris. 

 Entén que per l’ordre establert primer s’hauria de debatre el temes que ha esmentat i 

demés el punt inclòs a l’ordre del dia, atès que això alteraria l’ordre del dia. 

 

Intervé el Sr. Secretari per dir que amb relació a la inclusió d’un punt en l’ordre del dia, 

per urgència en un ple extraordinari o extraordinari i urgent,  en principi la Llei no 

contempla aquesta possibilitat. En un ple ordinari sí que es pot incloure punts per 

urgència, fins i tot en elm decurs de la mateixa sessió,  però en el cas que ens ocupa 

no ho preveu ni la llei ni el ROM. És una opinió jurídica. 

Pregunta el regidor si la no previsió significa prohibició. 

Respon el Sr. Secretari que en aquest cas si incloguéssim un punt, altra cosa és si 

introduíssim una pregunta,  però incloure un punt en un ple extraordinari i urgent no 

seria legal, ni en un ple extraordinari introduir-lo per urgència.  

Replica el regidor que ara ratificarem la urgència  de tots els punts. 

Contesta el Sr. Secretari dient que això és perquè en una sessió extraordinària i 

urgent, que per llei està convocada amb menys del termini legalment previst hi ha 

aquesta  possibilitat. Les sessions poden ser ordinàries, poden ser extraordinàries. En 

els dos cassos, ordinària i/o extraordinària, s’ha de convocar amb 2 dies hàbils 

d’antelació però la llei admet la possibilitat, en cassos d’urgència, que es pugui 

convocar amb menys temps, prèvia ratificació  de la urgència. Això vol dir que el 

primer punt ha de ser la ratificació de la urgència, però en aquestes sessions, en el 

decurs de la pròpia sessió no és possible, legalment, incorporar cap altre punt, no 

solament precs i preguntes sinó cap altre punt. Si per exemple es volgués introduir una 

ordenança o algun altre punt, no seria possible. 

Respon el regidor que no seria la primera vegada que es fa. El tema d’ordenances 

fiscals és una cosa recurrent que es fa de forma anual. És un tema que s’ha de tenir 

previsió i que el normal seria que s’inclogués en un ple ordinari. Llavors, en un ple 

ordinari, els veïns que escolten que es modifiquen les ordenances fiscals podria fer 

preguntes, podria debatre, etc.  Llavors, al final, si l’equip de govern no vol fer-ho no hi 

ha problema, però simplement deixar constància d’aquest fet, anòmal, que no és 

normal que no es permeti  fer precs i preguntes i que ell és del parer que el Reglament 

Orgànic Municipal no hi ha cap prohibició respecte de que es pugui incloure aquest 



 
 
 

34 
 

 

Continua el Sr. Becerra dient que respecte la urgència, que és el primer punt de l’ordre 

del dia, troben a faltar un informe que realment expressi la urgència. És a dir, que no hi 

ha cap informe, sinó que aquesta urgència se’ls ha dit de paraula, ahir al vespre, dient 

que per urgència de terminis i per tal que sigui aplicable des del gener, però  no hi ha 

cap informe o cap document que doni una explicació del que ha succeït per estar en la 

situació que estem.  Llavors, entén com a regidor, que si hi ha un punt de l’ordre del 

dia que no inclou cap informe, cap document que expliqui la urgència, aquesta 

urgència s’hauria, si més no, d’explicar o motivar d’alguna manera.  Simplement votar 

una frase o una expressió, sense suport documental, sense cap informe, sense cap 

document que inclogui una mínima explicació de la urgència o de l’extraordinarietat de 

la sessió, els sobta. Llavors, manifesta que troben a faltar l’explicació escrita o amb un 

informe de la urgència.  

 

Intervé el Sr. Secretari per dir que el motiu de la urgència és a data d’avui, per qüestió 

de terminis legals, qualsevol punt de l’ordre del dia, excepte un, són impostos o taxes 

que han de tenir efecte el dia 1 de gener de 2020. La pretensió és que una vegada feta 

tota la tramitació tinguin efectes a partir del dia 1 de gener de 2020, atès que són taxes 

o impostos que tenen un període de meritació anual, és adir, van de 1 de gener a 31 

de desembre. Per tal que això sigui possible ha d’haver-hi una tramitació prèvia 

d’aprovació inicial, un termini d’informació pública que és de 30 dies hàbils entre els 

quals hi ha dissabtes, diumenges i altres festes, que no es consideren hàbils, i una 

vegada fet el còmput, pel cas que avui s’aprovés tot el que s’ha proposat, aquest 

període d’informació pública s’iniciés com més aviat millor,  es pogués iniciar dijous o 

divendres, el còmput dels 30 dies hàbils se’n va pràcticament al dies 19 o 20 de 

desembre , la qual cosa suposa que després queden pocs dies per poder procedir a 

l’aprovació definitiva i perquè es pugui publicar l’anunci que preveu la llei per tal que 

tinguin efecte aquestes ordenances modificades a partir del dia 1 de gener. Per tant, a 

data d’avui l’explicació és aquesta.  L’explicació és que és qüestió de terminis.  

 

Intervé l’Alcalde per dir que queda clar que és un tema tècnic, el Sr. Secretari ha 

explicat el tema urgència. El regidor ha fet esment al Reglament Orgànic Municipal, 

que també ha explicat el Sr. Secretari, tal i com marca  tot,  dir-li que el Reglament 

Orgànic Municipal, l’article 24 que el regidor ha fet referència, en el punt 5 diu: Les 

convocatòries de sessions extraordinàries hauran de seguir el mateix procediment que 

en el cas de les ordinàries i el  6. Les convocatòries de caràcter urgent no exigiran 

l’abans esmentada antelació, però la convocatòria caldrà que sigui ratificada pel 

mateix Ple, que és el que a continuació es procedirà a fer. 

 

A la tarda, quan el regidor ha enviat la instància a ¾ de 6 de la tarda, juntament amb el 

Sr. Secretari han revisat el Reglament Orgànic Municipal i han deixat clar que una 

cosa és com s’ha de desenvolupar la sessió (el regidor el que diu és que haurien 

d’haver-hi precs i preguntes), i no és el que fa referència aquest article 24 del ROM , 

que fa referència a la convocatòria de les sessions, que són dues coses diferents.  
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Llavors, continua dient, en lloc de fer el Ple cada tres mesos es fa cada dos mesos. Tal 

com ha respòs  ja el Sr. Secretari tant el punt primer com el segon es donen per 

contestats. 

 

La regidora Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que els últims anys la 

despesa anual en personal ha augmentat en més de 500.000,- € anuals i l’import dels 

serveis tècnics també consideren que és elevadíssim, per aquest motiu no entenen 

com amb aquestes despeses segueix havent-hi aquesta falta de previsió i se segueix 

convocant amb aquesta urgència temes tant importants com les modificacions que hi 

ha avui sobre la taula. 

Continua dient que el seu grup pensa que el que no es vol és que passi com a Olot, 

que el dia que es van aprovar les modificacions de les Ordenances es van emplenar la 

sala de públic, es va començar a xiular i l’Ajuntament va acabar per baixar-les. És el 

que el seu grup pensa. 

Respon l’Alcalde dient que hi ha hagut un increment de personal perquè també respon 

a que tenim més policia. 

Contesta la regidora demanant disculpes perquè havia oblidat aquest tema. 

L’Alcalde diu que en altres legislatures han anat musculat el servei tècnic municipal a 

nivell d’Arquitecte, tècnic de medi ambient, enginyer, etc. a l’Ajuntament, que 

anteriorment no hi era, i quan la regidora diu que el que es vol intentar és que no passi 

el mateix que a Olot,  que volien apujar un 14% l’IBI  entre altres taxes, i desprès van 

acabar baixant-ho un 4,5%, on el grup polític de la regidora també va estar-hi d’acord. 

No estaven d’acord primer amb elm 14% però posteriorment sí amb el 4,5%. Si mirem 

i analitzem les taxes que han sofert augment en els municipis del voltant de Vidreres, 

en el tema de l’IBI estan parlant d’un 3%, un 4% , un 5% de tots els colors polítics. 

Com que aquest és un punt que no s’ha  de tractar ara, sinó el que s’ha de fer és votar 

la urgència del Ple, doncs ho tractaran en el següent punt, que és quan correspon, que 

és el punt de l’IBI. 

            

 

1.0.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

 

Es sotmet a votació la ratificació de la urgència de la sessió. 

 

Votació 

 

Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta amb vuit vots a favor (JuntsXCAT-

JUNTS) i 5 vots en contra 8VST-ERC-AM, SV-CAP) dels tretze membres presents a la 

sessió i que per dret integren la Corporació. 

 

 

2.0.- ORDENANCES FISCALS 
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L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació 

 

“Considerant que, en compliment de la provisió d’Alcaldia , es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la 
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles, i 
d’intervenció sobre l’adequació a la normativa de la proposta esmentada; 
 
Vist l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si procedeix 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S : 
 
Primer.  Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal 2.1  reguladora de l'Impost sobre 
Béns Immobles, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Article 8.2 
Tipus de gravamen IBI urbana : 0,79%  
 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis( e-tauler)  d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 
la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte.” 
 
 
Intervencions 
 
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que examinant la 
documentació administrativa que figura a l’expedient veuen que l’increment global que 
representa, segons l’estudi econòmic que hi ha,  és de l’ordre de 106.000,- € al conjunt 
de la població 
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 La població de Vidreres, la ponència de valors, que es va  fer l’any 2008, era el 
moment més àlgid de valors  previ al tema de la crisis econòmica. Partim d’uns valors 
cadastrals molt més alts respecte de les poblacions que ens envolten, no hi ha punt de 
comparació amb poblacions com Sils, Riudarenes o altres poblacions que tenim a 
tocar,  i tot i que és cert que s’ha intentar en alguns anys aplicar els percentatges que 
permetia el Ministeri d’Hisenda a través de la Direcció General del Cadastre de  
rebaixes aquests valors cadastrals, no deixa de ser que igualment els valors cadastrals 
són alts. Una vegada passats 5 anys des de la ponència de valors, la Direcció General 
del Cadastre permet, de forma gratuïta inclús moltes vegades el cost de l’estudi i la 
ponència de valors al seu càrrec, per  fer una nova ponència  de valors. A l’any 2011-
2012 en què el seu grup expressava que els valors cadastrals eren molt superiors, 
demanaven que fos l’Ajuntament qui assumís aquest cost  i fes una revisió dels valors. 
En aquell moment se’ls va dir que esperessin que passessin els 5 anys, que es 
complien el 2013-2014, i quan el seu grup demanava que es fes una revisió del 
cadastre se’ls deia que ja es tenia en compte amb el tipus impositiu, inclús que no 
s’amoïnessin   perquè aquests tipus no pujarien. Els anys 2016,2017,2018, se’ls deia  
tranquils, que els tipus no pujaran. 
Ara ens trobem amb un ple, convocat d’aquesta manera en què aquelles expressions i 
frases dient: tranquils, no apujarem l’IBI, realment no és així 
 

  
 

 

Aprovat per 8 vots a favor (Enric Gual Viñas, Eva Madrenys Biarnes, Francesc 

Baltrons Lloveras, Gerard Morgado Mateu, Jordi Camps Vicente, Lluis Galobart 

Vilamitjana, Margarita Solé Ferrer, Pere Raset Miquela) i 5 vots en contra (Anna 

Clapes Gomez, Eva Trias Soler, Francesc Jesús Becerra Ramírez, Javier Baeza 

Jansa, Roman Budalle Jubero) 

 

 

2.2.- Aprovació provisional Modificació Ordenança fiscal  2.3 Ordenança fiscal 

sobre l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica per a l'exercici 2020 i 

següents 

 

“2. ORDENANCES. 
 
2.2 Aprovació provisional Modificació Ordenança fiscal 2.23 Ordenança fiscal 
sobre l’Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica per  l’exercici 2020 i 
següents. 
 
Considerant que, en compliment de la provisió d’Alcaldia , es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment, legislació aplicable i adequació de la 
proposta a la Llei reguladora de les hisendes local, per procedir a la modificació de 
l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica,  
 
Vist l’informe-proposta de Secretaria-intervenció, 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019  

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Primera línea: 
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L’Alcalde, prèvia ratificació de la inclusió d’aquest punt en l’ordre del dia de la 
convocatòria, sotmet al Ple la següent proposta d’ 
 

A C O R D S: 
 
Primer. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal 2.3  reguladora de l'Impost sobre 
vehicles de tracció mecànica, amb la redacció que a continuació es recull: 
 
Introduir un punt 3 en l’article 5 : Bonificacions,  de l’ordenança fiscal 2.3 Reguladora 
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica vigent: 
 
3. S’estableixen les bonificacions següents per incentivar l’ús de vehicles amb baixes o 
nul·les emissions de diòxid de carboni: 
A) Una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
100% elèctrics.  
B) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles que 
utilitzin com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà o hidrogen.  
C) Una bonificació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles 
híbrids que utilitzin combustible benzina, amb emissions fins a 120gr/km de CO2.  
 
Per poder gaudir de les bonificacions indicades en aquest punt és necessari que la 
persona interessada presenti sol·licitud expressa indicant el tipus de vehicle, la 
matrícula i la causa del benefici. Per acreditar les característiques dels vehicles, els 
interessats hauran d’adjuntar a la sol·licitud còpia de la documentació tècnica i del 
permís de circulació del vehicle. És necessari que el vehicle estigui homologat de 
fabrica o, en cas d’adaptació, certificada la seva instal·lació pel respectiu taller 
mecànic (aportant certificat d’un laboratori autoritzat per l’administració en aquest 
supòsit d’adaptació). 
 
Per la introducció d’aquestes bonificacions, es suprimeix el paràgraf tercer “ in fine” de 
l’article 5 fins ara vigent. 
 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte. 
 

 

Aprovat per 13 vots a favor (Anna Clapes Gomez, Enric Gual Viñas, Eva Madrenys 

Biarnes, Eva Trias Soler, Francesc Baltrons Lloveras, Francesc Jesús Becerra 
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2.3.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 4.1 Taxa per a la 

realització d'activitats administratives i prestació de secveis - Epígraf 8 Aigua 

Potable per a l'exercici 2020 i següents 

 

 

 

EL  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. 

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 la  Llei 58/2003, 

de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 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, 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. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

Vist l’informe tècnic econòmic emès per l’enginyer Sr. Francesc Heras , a què es 

refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els 

quals es posa de manifest que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el 

seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 

preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Atès que resulta convenient introduir una esmena en la proposta tarifària de l’estudi 

tècnic econòmic, consistent en plantejar d’inici unes tarifes més reduïdes atenent a les 

circumstàncies actualment vigents, en què el servei no es presta encara en la totalitat del 

terme municipal,  i no se’n coneixen els costos reals amb suficient precisió,  

Vista la provisió de l’alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 

Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 

sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019. 

L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació els següents   

Con formato: Espacio Después:  0 pto
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Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 Ordenança fiscal 4.1 Taxa per a la prestació de serveis i realització d’activitats 

administratives de competència local, article 6,  epígraf 8 Aigua potable, 

d’acord amb annex adjunt. 

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a 

l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 

la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

ANNEX: 

L’article 6, epígraf 8,  de l’ordenança fiscal 4.1 Taxa per a la prestació de serveis i 

realització d’activitats administratives de competència local quedarà redactat de la 

forma següent: 

8. AIGUA POTABLE 
 
Ús domèstic  
 
Quota de servei  10,30 €/ab/trim  
Consum mínim domèstic 18 m3/trim  
 
Fins a 18 m3/uc/T (Tram 1)  0,1205 €/ m3 
De 18 a 30 m3/uc/T (Tram2) 0,1687 €/ m3 

De 30 a 54 m3/uc/T (Tram3) 0,7350 €/ m3 
Excés de 54 m3/uc/T (Tram4) 1,6869€/m3 

 

 
 
Ús industrial  
 
Quota de servei  18,07 €/ab/trim  
 
Fins a 18 m3/uc/T (Tram 1)  0,6025 €/ m3 
De 18 a 30 m3/uc/T (Tram2) 0,8435 €/ m3 

De 30 a 54 m3/uc/T (Tram3) 1,6869 €/ m3 
Excés de 54 m3/uc/T (Tram4) 1,9279 €/m3 
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Quota de servei  843,47 €/ab/trim  
 
Fins a 15.000 m3/uc/T (Tram 1)  1,1448 €/ m3 
Excés de 15.000 m3/uc/T (Tram2) 1,8677 €/ m3 

 
 

Subministraments en  alta a proveïdors (Rec Madral) 
 
  Quota fixa                     6.333 €/mes 
  Quota variable              0,2179€/m3 
 
La resta de l’epígraf (Consideració d’indústria especial i drets de connexió) no canvien. 
 
L’ús industrial incorpora el comercial, i l’abonat especial es refereix a indústries 
especials. 
 

 

 

Aprovat per 8 vots a favor (Enric Gual Viñas, Eva Madrenys Biarnes, Francesc 

Baltrons Lloveras, Gerard Morgado Mateu, Jordi Camps Vicente, Lluis Galobart 

Vilamitjana, Margarita Solé Ferrer, Pere Raset Miquela) i 5 vots en contra (Anna 

Clapes Gomez, Eva Trias Soler, Francesc Jesús Becerra Ramírez, Javier Baeza 

Jansa, Roman Budalle Jubero) 

 

 

2.4.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 5.2 Reguladora de la 

Taxa de Gestió de Residus Municipals i Comercials per a l'exercici 2020 i 

següents 

 

 
EL  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. 
 
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 la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la 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, 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,  
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vist l’informe tècnic econòmic emès per l’enginyera municipal Sra. Caterina Moret, 
completat amb l’informe d’intervenció, a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest que l’import de 
la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la provisió de l’alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2019. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple, per a la seva aprovació si procedeix, 
l’adopció dels següents   
 

A C O R D S: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

- Ordenança fiscal núm. 5.2 Reguladora de la taxa de gestió de residus municipals 
i comercials, segons annex adjunt. 

 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març,  podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
ANNEX: 
 
L’article 5 de l’ordenança fiscal 5.2. quedarà redactat de la forma següent: 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la tipologia d’usuaris. 
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TAXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS I COMERCIALS   

Tipologia d'usuaris Taxa 2020 

Habitatge particular 144,79 € 

Habitatge de jubilat que viu sol 72,40 € 

Habitatge monoparental 81,11 € 

Habitatge disseminat 72,40 € 

Local vuit 29,06 € 

Control activitat desconnectada 9,08 € 

  

 Agricultura, Ramaderia i 
Silvicultura                

Tarifa única 85,19 € 

  

Activitats industrials 

 fins a 50 m2        183,36 €  

de 51 a 75m2        184,50 €  

de 76 a 100m2        213,67 €  

de 101 a 150m2        263,24 €  

de 151 a 200m2        362,40 €  

de 201 a 250m2        461,56 €  

de 251 a 300m2        560,70 €  

de 301 a 400m2        659,86 €  

de 401 a 500m2        858,16 €  

de 501 a 750m2     1.056,47 €  

més de 750m2     1.550,24 €  

  

Activitats d'instal·lació  

 fins a 50m2        161,29 €  

de 51 a 75m2        162,00 €  

de 76 a 100m2        179,68 €  

de 101 a 150m2        197,36 €  

de 151 a 200m2        247,36 €  

de 201 a 250m2        308,41 €  

de 251 a 300m2        369,47 €  

de 301 a 400m2        430,52 €  

de 401 a 500m2        552,65 €  

de 501 a 750m2        674,76 €  

més de 750m2        978,83 €  

  



 
 
 

44 
 

4. Subministrament d'aigua; activitats de sanejament, 

gestió de residus i descontaminació               

fins a 50m2        136,84 €  

de 51 a 75m2        137,05 €  

de 76 a 100m2        142,51 €  

de 101 a 150m2        147,97 €  

de 151 a 200m2        158,89 €  

de 201 a 250m2        169,80 €  

de 251 a 300m2        180,72 €  

de 301 a 400m2        191,63 €  

de 401 a 500m2        214,09 €  

de 501 a 750m2        251,78 €  

més de 750m2        345,62 €  

  

Activitats de construcció                   

fins a 50m2        161,29 €  

de 51 a 75m2        162,00 €  

de 76 a 100m2        179,68 €  

de 101 a 150m2        197,36 €  

de 151 a 200m2        247,36 €  

de 201 a 250m2        308,41 €  

de 251 a 300m2        369,47 €  

de 301 a 400m2        430,52 €  

de 401 a 500m2        552,65 €  

de 501 a 750m2        674,76 €  

més de 750m2        978,83 €  

  

6.1. intermediaris del comerç                   

fins a 50m2        136,84 €  

de 51 a 75m2        137,05 €  

de 76 a 100m2        142,51 €  

de 101 a 150m2        147,97 €  

de 151 a 200m2        158,89 €  

de 201 a 250m2        169,80 €  

de 251 a 300m2        180,72 €  

de 301 a 400m2        191,63 €  

de 401 a 500m2        214,09 €  

de 501 a 750m2        251,78 €  

més de 750m2        345,62 €  

  

6.2. comerç al detall i a l'engròs de productes no 

alimentaris 

 



 
 
 

45 
 

fins a 50m2        136,84 €  

de 51 a 75m2        137,05 €  

de 76 a 100m2        142,51 €  

de 101 a 150m2        147,97 €  

de 151 a 200m2        158,89 €  

de 201 a 250m2        169,80 €  

de 251 a 300m2        180,72 €  

de 301 a 400m2        191,63 €  

de 401 a 500m2        214,09 €  

de 501 a 750m2        251,78 €  

més de 750m2        345,62 €  

  

6.3. comerç a l'engròs de productes alimentaris 

 fins a 50m2        136,84 €  

de 51 a 75m2        137,05 €  

de 76 a 100m2        142,51 €  

de 101 a 150m2        147,97 €  

de 151 a 200m2        158,89 €  

de 201 a 250m2        169,80 €  

de 251 a 300m2        180,72 €  

de 301 a 400m2        191,63 €  

de 401 a 500m2        214,09 €  

de 501 a 750m2        251,78 €  

més de 750m2        345,62 €  

6.4. Comerç amb predomini de productes alimentaris 

(supermercats...) 

 fins a 50m2        175,12 €  

de 51 a 75m2        176,10 €  

de 76 a 100m2        226,81 €  

de 101 a 150m2        280,72 €  

de 151 a 200m2        388,51 €  

de 201 a 250m2        496,31 €  

de 251 a 300m2        604,12 €  

de 301 a 400m2        711,91 €  

de 401 a 500m2        927,50 €  

de 501 a 750m2     1.143,11 €  

més de 750m2     1.679,94 €  

  

Comerç de fruites, verdures, carn i peix.                   

fins a 50m2        174,68 €  

de 51 a 75m2        176,92 €  

de 76 a 100m2        232,78 €  
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de 101 a 150m2        288,64 €  

de 151 a 200m2        400,36 €  

de 201 a 250m2        512,09 €  

de 251 a 300m2        623,81 €  

de 301 a 400m2        735,53 €  

de 401 a 500m2        958,97 €  

de 501 a 750m2     1.182,42 €  

més de 750m2     1.738,79 €  

Comerç al detall de productes alimentaris en 

establiments especialitzats (excepte carnisseries, 

peixateries, fruiteries i verduleries)                   

fins a 50m2        148,19 €  

de 51 a 75m2        148,63 €  

de 76 a 100m2        159,77 €  

de 101 a 150m2        170,90 €  

de 151 a 200m2        193,16 €  

de 201 a 250m2        217,49 €  

de 251 a 300m2        255,92 €  

de 301 a 400m2        294,36 €  

de 401 a 500m2        371,24 €  

de 501 a 750m2        448,13 €  

més de 750m2        639,55 €  

  

Activitats de transport i magatzem  

 fins a 50m2        139,46 €  

de 51 a 75m2        139,73 €  

de 76 a 100m2        146,50 €  

de 101 a 150m2        153,26 €  

de 151 a 200m2        166,80 €  

de 201 a 250m2        180,34 €  

de 251 a 300m2        193,87 €  

de 301 a 400m2        207,41 €  

de 401 a 500m2        250,38 €  

de 501 a 750m2        297,12 €  

més de 750m2        413,50 €  

  

Informació i comunicacions (editorials, productores, 

emissores de ràdio i tv, assistència i assessorament de 

programes informàtics, serveis web…), activitats 

immobiliàries, financeres, d'assegurances, 

professionals, científiques i tècniques (assessori 
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fins a 50m2        139,46 €  

de 51 a 75m2        139,73 €  

de 76 a 100m2        146,50 €  

de 101 a 150m2        153,26 €  

de 151 a 200m2        166,80 €  

de 201 a 250m2        180,34 €  

de 251 a 300m2        193,87 €  

de 301 a 400m2        207,41 €  

de 401 a 500m2        250,38 €  

de 501 a 750m2        297,12 €  

més de 750m2        413,50 €  

  

Establiments de venta de plantes i animals.                   

fins a 50m2        146,32 €  

de 51 a 75m2        146,72 €  

de 76 a 100m2        156,91 €  

de 101 a 150m2        167,11 €  

de 151 a 200m2        187,49 €  

de 201 a 250m2        207,88 €  

de 251 a 300m2        239,65 €  

de 301 a 400m2        274,85 €  

de 401 a 500m2        345,25 €  

de 501 a 750m2        415,64 €  

més de 750m2        590,93 €  

  

Activitats de neteja i serveis integrals                   

fins a 50m2        139,46 €  

de 51 a 75m2        139,73 €  

de 76 a 100m2        146,50 €  

de 101 a 150m2        153,26 €  

de 151 a 200m2        166,80 €  

de 201 a 250m2        180,34 €  

de 251 a 300m2        193,87 €  

de 301 a 400m2        207,41 €  

de 401 a 500m2        250,38 €  

de 501 a 750m2        297,12 €  

més de 750m2        413,50 €  

  

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.                    

fins a 50m2        178,51 €  

de 51 a 75m2        179,56 €  

de 76 a 100m2        205,85 €  
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de 101 a 150m2        246,35 €  

de 151 a 200m2        337,13 €  

de 201 a 250m2        427,91 €  

de 251 a 300m2        518,70 €  

de 301 a 400m2        609,48 €  

de 401 a 500m2        791,04 €  

de 501 a 750m2        972,61 €  

més de 750m2     1.424,71 €  

  

Establiments de begudes (bars, cafeteries, sales de 

ball…).                   

fins a 50m2        192,00 €  

de 51 a 75m2        193,32 €  

de 76 a 100m2        236,35 €  

de 101 a 150m2        293,39 €  

de 151 a 200m2        407,46 €  

de 201 a 250m2        521,53 €  

de 251 a 300m2        635,60 €  

de 301 a 400m2        749,66 €  

de 401 a 500m2        977,81 €  

de 501 a 750m2     1.205,95 €  

més de 750m2     1.774,03 €  

  

Restaurants i serveis de menjars                    

fins a 50m2        250,04 €  

de 51 a 75m2        253,79 €  

de 76 a 100m2        347,33 €  

de 101 a 150m2        440,86 €  

de 151 a 200m2        627,94 €  

de 201 a 250m2        815,02 €  

de 251 a 300m2     1.002,10 €  

de 301 a 400m2     1.189,18 €  

de 401 a 500m2     1.563,34 €  

de 501 a 750m2     1.937,50 €  

més de 750m2     2.869,15 €  

  

Hotels, altres activitats d'allotjament i hospitals.                   

fins a 50m2        128,24 €  

de 51 a 75m2        129,56 €  

de 76 a 100m2        162,49 €  

de 101 a 150m2        195,42 €  

de 151 a 200m2        261,26 €  
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de 201 a 250m2        327,11 €  

de 251 a 300m2        392,96 €  

de 301 a 400m2        458,81 €  

de 401 a 500m2        590,51 €  

de 501 a 750m2        722,21 €  

més de 750m2     1.050,13 €  

Habitatge ús turístic         216,00 €  

  

Habitatge ús turístic en masies        108,00 €  

 

 

 

 

Aprovat per 8 vots a favor (Enric Gual Viñas, Eva Madrenys Biarnes, Francesc 

Baltrons Lloveras, Gerard Morgado Mateu, Jordi Camps Vicente, Lluis Galobart 

Vilamitjana, Margarita Solé Ferrer, Pere Raset Miquela) i 5 vots en contra (Anna 

Clapes Gomez, Eva Trias Soler, Francesc Jesús Becerra Ramírez, Javier Baeza 

Jansa, Roman Budalle Jubero) 

 

 

2.5.- Aprovació provisional modificació Ordenança Fisval 5.3 Taxa per Serveis 

Educatius per a l'exercici 2020 i següents 

 

Considerant que per part del Cap de l’Àrea de Serveis a la Comunitat s’ha emès 
informe-proposta de nova tarifa per la prestació de serveis educatius en l’escola de 
música, així com en  relació a la seva incidència respecte a l’estudi tècnic econòmic 
vigent, proposant-se la modificació de l’ordenança fiscal 5.3 Taxa per serveis 
educatius,  
 
Considerant que s’ha emès informe de Secretaria en relació amb el procediment i la 
Legislació aplicable per procedir a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa de serveis educatius; 
 
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en 
sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 4 de novembre de 2019 
 
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació els següents  
 

A C O R D S : 
 
 
Primer. Aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 5.3 (Taxes per serveis educatius) 
vigent en l’article 5 (bonificacions) aprovades pel Ple de la Corporació Municipal en 
sessió ordinària celebrada el dia 18 de juliol de 2017 i publicades al BOP 203 de 24 
d’octubre de 2017, edicte núm. 8812 , afegint una nova tarifa : 
 
ORDENANÇA FISCAL 5.3 TAXA SERVEIS EDUCATIUS  
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Article 3 Tarifes 
Les tarifes aplicables són les següents: 
 

 ESCOLA DE MÚSICA Pagament de setembre: mitja quota  
 

 1er i 2on GRAU ELEMENTAL CORDA I VENT (llenguatge musical, cant coral, 
½ h/setmana d’instrument individual: corda fregada o vent, únicament per al 
curs inicial  ) ..... 44,21 euros  € 

 
Segon. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició 
d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran 
examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament [adreça https://www.vidreres.cat]. 
 
Tercer. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el 
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de 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. 
 
Quart. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb 
aquest assumpte. 
 
 

 

Aprovat per 13 vots a favor (Anna Clapes Gomez, Enric Gual Viñas, Eva Madrenys 

Biarnes, Eva Trias Soler, Francesc Baltrons Lloveras, Francesc Jesús Becerra 

Ramírez, Gerard Morgado Mateu, Javier Baeza Jansa, Jordi Camps Vicente, Lluis 

Galobart Vilamitjana, Margarita Solé Ferrer, Pere Raset Miquela, Roman Budalle 

Jubero) 
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Vist i plau     El secretari interventor  
L’alcalde  
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