Sant Adrià de Besòs, 20 de desembre de 2017
Essent les vuit hores i quaranta cinc minuts, a la sala de sessions, es
constitueixen, en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan
Callau Bartolí, per tal de dur a terme la sessió extraordinària urgent
assenyalada per al dia d’avui, els membres del Ple de l’Ajuntament que
tot seguit es diran, assistits per mi el sotasignat secretari de la corporació,
Josep Reverendo Carbonell. Assisteix també l’interventor, Francisco Javier
Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d'alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Ruth Soto García
José Luís Martínez Cardoso

Regidors:

Pedro Sánchez Álvarez
Óscar Marjalizo Hernández
Francisco Navarro Castellón
Joan Josep Belda Montes
Alejandro Benito Otero
Isabel Marcuello García
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

S'han excusat d'assistir-hi Juan Carlos Ramos Sánchez, Maria Tello Esbrí,
Gregorio Belmonte Ferrer, Gregorio Camacho Alcalde, Rubèn Arenas Garcia i
Josefa López Navarrete.
Vist que s’ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres del Ple de
l’Ajuntament, el president obre la sessió.
1. Proposta relativa a l’aprovació
convocatòria extraordinària
"Fets

de

la

urgència

d’aquesta
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1. S’ha convocat amb caràcter urgent la sessió extraordinària per al dia 20
de desembre, a les 8.45 hores.
Fonaments de dret
1. L'article 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entitades Locales, aprovat pel Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre (Boletín Oficial del Estado número 305, de 22 de
diciembre de 1986) estableix que:
“Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o
Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permite
convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días
hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril. En este caso debe
incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del
Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se
levantará acto seguido la sesión.”
PROPOSTA
Per tant, proposo al Ple de l’Ajuntament que adopti el següent
ACORD:
Aprovar la urgència d’aquesta convocatòria extraordinària."
S’aprova per majoria absoluta amb el resultat següent:
Vots a favor: onze (11) - PSC (5), C's (3), SAeC (2), PDeCAT (1)
Vots en contra: quatre (4) - PP(2), ERC (1) i MES (1).
HISENDA I RECURSOS GENERALS
2. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals
per a l'exercici 2018
Andreu Marín (PP) diu que han presentat al·legacions dins de termini, dia 18,
que al punt tercer es va demanar que es lliurés còpia de la contestació en un
termini d’almenys de 48 hores, que han celebrat la Comissió Informativa, avui
a les 8.30 i ara són les 9.50, per tant, aquest grup no té temps material de
preparar la seva intervenció a Ple, per tant ,sol·liciten la suspensió d’aquest
Ple.
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L’alcalde li contesta que el Ple està convocat i que tots els grups coneixen
els terminis i que les ordenances s’han de publicar per poder-les tirar
endavant.
Jesús A. García (PP) diu que ho van saber ahir a la una de la tarda.
Andreu Marín (PP) dice que estos dos últimos años, incluso con los plenos
extraordinarios, han tenido siempre 48 horas, y ahora entre la Comisión
Informativa y la convocatoria de pleno no han pasado ni diez minutos, lo
que causa una indefensión a este grupo para poder preparar una
intervención.
Pedro Rivero diu:
-

Que a la passada comissió informativa es va comunicar que hi havia una
al·legació i que es necessitaria fer aquest Ple extraordinari i es va acordar
aquesta data i no la segona que també es va proposar i que recorda que hi
havia algun representant del grup popular que també va poder opinar
sobre la data d’aquest ple.

-

Que el PP va presentar les al·legacions l’últim dia quan ja sabien que
aquest ple seria avui, amb la qual cosa era impossible entregar amb 48
hores d’antelació la resposta a unes al·legacions que ells presenten sabent
que el dia vint hi hauria el Ple. Que es va posar aquest dia perquè hi ha
una data màxima per publicar-ho al Butlletí de la Província. Que també es
podria haver acordat fer aquest ple el divendres, amb la qual cosa tindrien
dos dies més, però la majoria de grups van demanar que fos avui i no el
divendres.

-

Que per a ell hagués estat més còmode fer-ho el divendres, ja que hagués
tingut més temps per preparar s’ho i els tècnics haguessin tingut un espai
més còmode per respondre i fer els seus informes, però simplement es va
acordar que fos avui, després de la passada comissió informativa.

Andreu Marín (PP) diu que el que avui està en joc són les contestacions a les
al·legacions i que les va rebre ahir a la una i que avui a primera hora s’ha
debatut, cosa que fa que no tingui temps material per preparar la intervenció
per a aquest Ple i causa una indefensió al seu grup.
L'alcalde diu que el que no es pot pretendre que entre tots s’acordin coses i
que després un es desdigui d’això mateix.
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L’interventor llegeix la nota informativa emesa pel BOP sobre els terminis de
publicació de les ordenances fiscals 2018:
"La data màxima per presentar els anuncis d'aprovació definitiva de les
ordenances fiscals és el 20 de desembre a les 13.00 hores. Us recordem
que tots els anuncis que tinguin com a data màxima de publicació el dia
29 de desembre de 2017, últim dia d’edició del Bop d’enguany, es
necessari que siguin presentats al BOP com a molt tard el dia 20 de
desembre a les 13.00 hores. Els anuncis que es presentin entre el 27 de
desembre després de les 13.00 hores i el 28 de desembre abans de les
13.00 hores i que s’hagin publicat el dia 29, tindran una tarifa especial
d’edició exprés. Els anuncis que es presentin després del 28 de
desembre a les 13.00 hores, es publicaran en edició del 2018"
I diu que això últim no és possible, ja que sinó no entraria en vigor l’IBI.
Que la norma general del BOP és que es publiqui avui, abans de les 13.00
hores.
L’alcalde diu que no es pot dependre d’una excepció i que els ciutadans de
Sant Adrià els hi representi una pujada de l’IBI del 10%.
El secretari diu que es pot presentar el 28, abans de les 13 hores, però amb
una tarifa més cara.
Pedro Rivero (PSC) diu que ell ha contestat en 24 hores les seves
al·legacions i que el que ell ha intentat ha estat encaixar les necessitats de
tothom.
Andreu Marín (PP) diu que els terminis els marca Pedro Rivero quan decideix
aprovar les taxes, quan decideix reunir-se amb els grups, quan decideix
convocar la comissió informativa, que la culpa no és dels altres.
Joan Callau diu de continuar amb el ple.
Andreu Marín (PP) diu que hi estan en contra i que faran arribar aquesta
situació d’indefensió a administracions superiors.
Tot seguit, l’interventor llegeix el dictamen:
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"El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment, en data 30 d'octubre de 2017,
les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents,
havent-se publicat el corresponent anunci al BOP del 2 de novembre.
Durant el període d'exposició pública d'aquest acord, s'han presentat les
següents al·legacions per ordre cronològic:
a) El Sr. Ángel Escolano, advocat, en representació de l'Associació
Empresarial de Marxants de Catalunya i de l'Associació de Marxants de
Sant Adrià ha presentat un escrit, en data 28 de novembre, on sol·licita
que es modifiqui l'Ordenança fiscal núm. 23 així com el punt d'utilització
dels espais del Mercat d'Encants de l'annex, reduint la tarifa perquè
s'aboni el cost real del servei.
b) Els regidors Jesús Ángel García Bragado i Andreu Marín Muñoz, del grup
municipal del Partit Popular, han presentat un escrit, en data 18 de
desembre, on sol·liciten que s'acceptin i s'incloguin a les ordenances
fiscals per al 2018 les propostes, al·legacions, objeccions, observacions i
reclamacions que van presentar en data 23 d'octubre per a la sessió de
la Comissió Informativa extraordinària d'Hisenda i Recursos Generals
celebrada l'endemà, 24 d'octubre.
Les propostes presentades pel Grup Municipal del Partit Popular són les
següents:
1.- O.F. 2. Impost sobre béns immobles.
a) a) Reduir el tipus de gravamen d'IBI urbana del 0,658% previst al
0,50%
b) Estendre la bonificació del 50% durant tres períodes impositius
extraordinaris més per les vivendes de protecció oficial
2.- O.F. 3 Impost sobre activitats econòmiques
a) Ampliar del 50% al 90% la bonificació per a professionals de l'art. 5.1
3.- O.F. 4. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
a) Rebaixar un 25% la quota prevista per varis tipus de turismes
b) Rebaixar un 10% la quota per ciclomotors i motocicletes fins 125 cc
c) Bonificació del 75% per ciutadans menors de 30 anys i majors de 60
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4.- O.F. 5. IIVTNU
a) Increment de la bonificació del 60% al 70% de l'article 5
b) Afegir una nova bonificació del 50% per les persones no incloses dins
el grau de parentiu definit a l'article 5.
5.- O.F. 23. TAXA DE MERCATS
a) Rebaixar la taxa del mercat d'encants de 3,36 €/ml prevista a 2,50
€/ml amb la condició de trobar-se al corrent de pagament de les
obligacions tributàries amb l'Ajuntament
b) Supressió de la tarifa 7 de transmissió de parada fixa al mercat
d'encants.
6.- O.F.- 27. TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA O IMMOBLES DOMINI
PÚBLIC MUNICIPAL
a) Congelació de les tarifes 11 i 12 a) amb els mateixos imports vigents
al 2016.
Examinades les al·legacions presentades durant el període d'exposició
pública es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Ángel Escolano, advocat,
en representació de l'Associació Empresarial de Marxants de Catalunya i
de l'Associació de Marxants de Sant Adrià en el seu escrit de 28 de
novembre i transcrites anteriorment pels motius següents:
1. L'escrit del sr. Ángel Escolano s'ha presentat sense signar i sense
acreditar la representació que invoca (art. 66 de la Llei 39/2015 de
Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i
art. 111 del Reial Decret 1065/2007 que aprova el Reglament general
de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària).
2. Consta a l'expedient d'aprovació provisional de les ordenances fiscals
per al 2018 l'estudi tecnicoeconòmic que posa de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost per a les taxes per utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic i per a les taxes
per prestació de serveis, respectivament, de conformitat amb l'art. 25
del RDL 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.
3. L'escrit del Sr. Escolano no desvirtua ni acredita de cap manera que el
càlcul de l'import aprovat de la taxa de les parades del mercat
d'Encants (Ordenança fiscal núm. 23) sigui erroni.
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2. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular en el seu escrit de 18 de desembre i transcrites anteriorment
pels motius següents:
1. De conformitat amb l'article 17 del RDL 2/2004, que aprova el Text
refós de la Llei d'hisendes locals, els acords provisionals d'aprovació i
modificació de les ordenances fiscals seran objecte d'exposició pública
com a mínim durant trenta dies, període en el qual els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes. D'aquesta previsió legal es desprèn que les al·legacions o
reclamacions han d'anar referides al contingut de les modificacions
aprovades inicialment i no a altres qüestions o matèries que no han
estat objecte de modificació.
2. Els articles 15 i 16 del mateix cos legal faculten l'Ajuntament a la
fixació dels elements tributaris necessaris i a l'exercici de la potestat
reglamentària mitjançant les ordenances fiscals, dintre dels marges
discrecionals que permet el RDL 2/2004 i estretament vinculats als
ingressos necessaris per a l'equilibri pressupostari de l'entitat.
3. L'alteració de qualsevol element essencial de les modificacions de les
ordenances fiscals aprovades inicialment, entre altres els tipus
impositius i les bonificacions, requeriria d'un nou acord d'aprovació
provisional i un nou període d'exposició pública, per tal que qualsevol
altre interessat pogués examinar els canvis introduïts, en els
mateixos termes de l'article 17 del RDL 2/2004.
3. Aprovar definitivament els acords provisionals de modificació de les
ordenances fiscals per a l'exercici 2018 i següents, adoptats pel Ple de
l'Ajuntament en data 30 d'octubre de 2017.
4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius així com
el text de les Ordenances modificades."
Es deixa damunt la taula.
L'alcalde proposa, si als grups els sembla bé, convocar el ple ordinari el dia
28 de desembre, a les 08.30 hores i posar aquest punt el primer i publicar
abans de les 13.00 hores del mateix dia, perquè si la impugnació del PP tira
endavant, s'anul·larien les taxes i representaria un augment del 10% de
l'IBI per als veïns de Sant Adrià.
Andreu Marín (PP) diu que els plens ordinaris són a les 19.00 hores i
l’alcalde li respon que l’única solució és fer-lo al matí per poder enviar
l’anunci abans de les 13.00 hores.
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Antoni Vélez (ERC) manifesta que no estan d’acord a fer un ple ordinari al
matí, perquè seria molt complicat explicar a la ciutadania tant el fet que es
fes pel matí, com la convocatòria d’aquest ple a les 9.40 per fer-lo a les
9.45, per tant, demanen que es faci un ple extraordinari el dia 28 al matí i
l’ordinari a la tarda.
Filomena Cañete li diu que quan van parlar d’aquest tema el grup d’ERC no
hi era.
Antoni Vélez (ERC) li respon que encara que no hi fossin això no vol dir que
no puguin tenir una opinió, però que s’adaptaran a l’opinió de la majoria.
Xavier Soley diu que aquest ple, en aquest moment, no és formalment
correcte i demana que se suspengui i que es convoqui de manera correcte.
Que les dues alternatives serien que es convoqués o bé per al dia 27 o 28
acumulats amb el ple ordinari.
L’alcalde proposa de fer l’extraordinari d’ordenances el matí del dia 28 de
desembre i l’ordinari el mateix dia a la tarda.
Isabel Marcuello (MES) diu que, per garantir els drets de tots els grups,
s’hauria de suspendre aquest ple i fer al matí del 28 l’extraordinari i
l’ordinari a la tarda per tal de garantir els drets dels ciutadans.
Joan Callau diu que a ell li agrada més garantir que els ciutadans no hagin de
pagar un 10% més d’IBI.
Andreu Marín (PP) li diu que li accepten que faci aquest xantatge, ja que ha
sigut l’equip de govern qui ha posat els terminis i que potser pel proper any
Pedro Rivero s'espavilarà més a buscar l’aprovació o l’abstenció del grup
popular en aquest tema.
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 9.55
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

