Sant Adrià de Besòs, 28 de desembre de 2017
Essent les vuit hores i trenta 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 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
Maria Tello Esbrí
Alejandro Benito Otero
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Isabel Marcuello García
Rubèn Arenas Garcia
Antoni Vélez Barajas
Jesús A. Gacía Bragado
Andreu Marín Muñoz
Xavier Soley Manuel

S'han excusat d'assistir-hi Juan Carlos Ramos Sánchez 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.
Tot seguit, de conformitat amb l’Acord institucional per avançar en la
sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel
Ple de l’Ajuntament, en data de 30 d’octubre de 2017, es posa en
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coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència
masclista:
30/11/2017. Maricia Gheorfghie. 53
Assassinada pel seu marit. Xifra oficial

anys

Guadassuar

(València).

10/12/2017. Yingying Y., 48 anys. Barcelona (Barcelona, Catalunya).
Feminicidi per prostitució. Xifra no oficial.
23/12/2017. Andrea Carballo Claramonte, 20 anys. Vila-real (Castelló).
Feminicidi íntim. Xifra no oficial (en investigació per part del Ministeri de
l'Interior). Havia denunciat i tenia ordre de protecció activa.
25/12/2017. Kenia Álvarez Vázquez, 30 anys. Sant Adrià de Besòs
(Barcelona). Assassinada per la seva parella. Havia denunciat. Xifra no
oficial (esperant confirmació oficial per part del Ministeri de l'Interior)
28/12/2017. Noms i cognoms desconeguts, 37 anys. Azuqueca de Henares
(Guadalajara). Assassinada per la seva parella. Xifra no oficial. Tenia 3 fills
menors.
Filomena Cañete diu que aquests dies llançaran un missatge de sensibilitat
per sumar esforços per poder eradicar aquesta xacra. Que han vist algunes
notícies on l’objectiu no és l’assassinat d’una dona, perquè la realitat és que
ha estat assassinada, li han arrabassat la vida pel fet de ser dona i perquè
un home ha volgut exercir la seva superioritat com a home sobre aquella
dona i alguns mitjans de comunicació els sembla més interessant la vida o
el modus vivendi d’aquella persona que no pas el fet de ser assassinada, per
tant, els mitjans de comunicació també s’haurien de sensibilitzar sobre
aquest fet tan cruel com és l’assassinat de les dones, la violència masclista.
HISENDA I RECURSOS GENERALS
1. Dictamen relatiu a l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals
per a l'exercici 2018
"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.
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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
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

28.12.2017 (extra)

4

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.
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
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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."
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Andreu Marín (PP) manifesta:
-

Que li sorprenen les paraules de Pedro Rivero en què afirma que
"després de la comissió informativa, va demanar ….." , però que segons
havia dit el regidor aquests càlculs ja estaven fets i que parlaven de dos
milions i mig d’euros, i que no ara resulta que ja no són aquests milions i
ni tampoc són aquells càlculs, sinó que ho va demanar després de la
comissió.

-

Que este grupo municipal presentó una propuesta de modificación de
tasas en dos instancias dirigidas al Concejal de Hacienda y a la
Secretaría de este Ayuntamiento en fecha de 23 de octubre de 2017.

-

Que en esas instancias, el grupo municipal del PP solicitaba el estudio,
debate y votación de estas propuestas en la comisión extraordinaria de
Hacienda prevista para el 24 de octubre de 2017.

-

Que, en la comisión extraordinaria de Hacienda y Recursos Generales
celebrada en fecha de 24 de octubre de 2017, el concejal-presidente,
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Don Pedro Rivero Hidalgo, no sometió dichas propuestas a debate y
votación con el resto de los grupos municipales, tal y como se requirió
desde el grupo del Partido Popular en su instancia vía escrita y asimismo,
por vía oral en dicha comisión.
-

Que ante el desinterés y la indiferencia mostrada por el Concejal de
Hacienda que ni tan siquiera llamó a los concejales de este grupo, tal y
como se comprometió a hacer en la comisión de fecha de 24 de octubre,
el grupo municipal del Partido Popular presentó alegaciones a la
aprobación provisional de tasas en fecha de 18 de diciembre de 2017.

-

Que en las alegaciones presentadas, este grupo ha propuesto más de
una decena de bajada de tasas para reducir la enorme carga impositiva
que soportan los vecinos de esta ciudad, siendo todas ellas rechazadas.

-

Que en fecha de 20 de diciembre, se celebró una comisión extraordinaria
de Hacienda que había sido convocada con menos de 24 horas de
antelación.

-

Que en la respuesta a nuestras alegaciones, el Interventor de este
Ayuntamiento rechaza principalmente las mismas por dos motivos: por
no haber sido objeto de modificación provisional y por no cumplirse los
criterios de estabilidad presupuestaria.

-

Que el Interventor en su incongruente respuesta ni tan siquiera señaló
qué tipo de propuestas concretas son rechazadas por uno u otro motivo.

-

Que el Interventor entiende que la instancia presentada por este grupo
no es objeto de prueba para sostener que había una intencionalidad de
debatir y votar la modificación provisional de tasas propuesta.

-

Que el Interventor en su contestación no ha respondido a las peticiones
formuladas por el grupo popular en sus alegaciones, entre ellas
destacamos los siguientes puntos:
•

•

"Tercero. Que se nos libre copia de la contestación a estas
alegaciones en el domicilio a efecto de notificaciones reseñado en la
primera página de este escrito. Que dicha copia sea librada en un
plazo de 48 horas de antelación con respecto a la celebración de la
comisión extraordinaria de Hacienda y Recursos Generales en la que
se dictamine sobre el traslado de la contestación a estas alegaciones
al Pleno municipal.
Cuarto. Que subsidiariamente, en aquellas propuestas, alegaciones,
objeciones, observaciones y reclamaciones de los concejales del
Grupo Municipal del Partido Popular que no sean admitidas ni
incorporadas a la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales del
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año 2018, nos sea remitido junto con la contestación, informe y
memoria económica justificativa de la Intervención de este
Ayuntamiento y de la Concejalía de Hacienda.
Quinto. Que nos sea remitida por parte de la Concejalía de Hacienda
de este Ayuntamiento una memoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados, especificando los
previstos y los alcanzados en relación con el coste de los mismos."

-

Que el concejal de Hacienda manifestó en la comisión del día 20 de
diciembre que las propuestas del PP podrían suponer un desequilibrio de
2,5 millones de euros en las arcas municipales.

-

Que él preguntó en la comisión informativa extraordinaria al Interventor
si había efectuado estos cálculos o tenía constancia de ellos, negando el
Interventor tener conocimiento alguno de los mismos y arguyendo que
podía tratarse de argumentos políticos.

-

Que el grupo municipal del PP siguió pidiendo explicaciones sobre la
realización de estos números. El concejal de Hacienda respondió que se
los había dado de palabra el técnico responsable, pero afirmando que
estos cálculos sí habían sido realizados.

-

Que este grupo solicitó que, dado que el concejal de Hacienda
manifestaba que estos números existían y ya habían sido calculados, que
les fueran remitidos ese mismo día 20 de diciembre.

-

Que hasta ayer mismo, a las 12 horas, no se hizo entrega a estos
concejales de estos famosos cálculos de los que hacía gala el concejal de
Hacienda. Concretamente, fue enviado un documento PDF por parte del
Interventor vía e-mail en los cuales sólo se incluían algunas estimaciones
del IBI y del IVTM (por ejemplo, no se incluía estimación alguna sobre
las bonificaciones a menores de 30 años y a mayores de 65 años en el
IVTM). En este PDF, no se hace referencia alguna al resto de propuestas.

-

Que una vez finalizada la comisión extraordinaria el 20 de diciembre
sobre las 9:45 horas aproximadamente, se convocó de urgencia un pleno
extraordinario cuya celebración debía producirse en los cinco minutos
posteriores a la finalización de dicha comisión.

-

Que este grupo solicitó la suspensión de dicho pleno por entender que se
le estaba generando una indefensión manifiesta, dado que no podía
defender ni preparar su postura en un intervalo de tiempo tan ínfimo.

-

Que el Alcalde, en primera instancia, se negó a suspender dicho pleno.
Que finalmente, tras consultar y escuchar al resto de grupos, el Alcalde
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tomó la decisión de suspender ese pleno y convocar otro pleno
extraordinario para el día 28 de diciembre de 2017.
-

Que solicitamos al equipo de gobierno que no vuelva a producirse una
gestión tan caótica y deficiente en la aprobación de tasas para el año
2019.

-

Que se convoca una comisión extraordinaria en octubre sin apenas
tiempo para abrir una ronda de consultas con los grupos, se ignora la
petición de debate y votación de las propuestas presentadas por el grupo
popular en fecha de 23 de octubre, se convoca una comisión
extraordinaria en fecha de 20 de diciembre tan solo dos días después de
finalizar el plazo para presentar alegaciones, se remite el dictamen
rechazando las alegaciones de este grupo con menos de 24 de horas de
antelación a la celebración de la comisión extraordinaria, se invoca la
existencia de cálculos de dudosa existencia para rechazar las alegaciones
presentadas por estos dos concejales, se convoca un pleno de urgencia
con un intervalo de tiempo de 5 minutos produciéndose indefensión en
este grupo, etc.

-

Que, en definitiva, les invita a analizar todo lo expuesto y a realizar
autocrítica puesto que buena falta les hace.

Pedro Rivero (PSC) li respon:
-

Que ja va deixar clar que les xifres que ell tenia venien d’una
comunicació verbal del tècnic responsable, que no havia fet un estudi
sinó un càlcul.

-

Que el càlcul econòmic que ha rebut està basat en els padrons de dos
dels punts en què el grup del PP demana bonificació, que només amb
aquests dos punts ja són 1.900.000 €, que els altres no els han calculat
perquè no hi ha una base de padró i és aleatori, podrien parlar de mig
milió com d’un milió, i encertar-la o no, perquè dependrà de les
demandes o sol.licituds que hi hagin d’activitats i que tinguin relació amb
els impostos i les taxes.

-

Que hi ha una cosa que ja va passar l’any passat i que el PP no vol
entendre, i és que qui presenta una proposta és l’equip de govern i és el
que passa a votació i l’oposició té la responsabilitat de dir que sí o que
no a la proposta i, fins i tot, pot un proposta alternativa i que això
requereix que es posin d’acord amb altres grups i que treballin en
aquesta línia.
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-

Que les propostes que fa el grup del PP són impossible de dur-les a
terme.

-

Que pel que fa a l’IBI, pensant d’una manera lògica, ens últims 5 anys
han passat del 0,87 a ara que han baixat més de 20 punts, que es va
arribar a aquest tipus d’IBI per un decret llei que va aprovar el PP on hi
havia un augment obligatori per a tots el municipis del 10% i i
posteriorment un d’extraordinària d’un 4% per a totes les propietats que
passaven de la mitjana que s’establia com a mitjana impositiva del
municipi.

-

Que, des d’aquell moment, el que han fet és aprovar rebaixes del tipus
fins a absorbir totes aquestes pujades que el PP va aprovar, que sap
perfectament que aquest Ple porta 5 anys congelant les taxes, amb la
qual cosa la política impositiva no és tan desastrosa, sinó que s’està fent
un esforç important per deixar-ho congelat de cara al ciutadà.

-

Que la idea de l’equip de govern és mantenir aquesta línia, i si continuen
al govern, en tres o quatre exercicis podrien arribar perfectament al
0,50.

Jesús A. García (PP) diu
-

Que José Luis Rodríguez Zapatero dejó unas cuentas no muy bien
aclaradas y a partir de ahí, obviamente, quien tiene la responsabilidad de
gobierno que era el PP, y el Ministerio de Hacienda tiene que aprobar, y
lo que le dice es que no va a hacer solo esta faena de recaudar dinero y
aumentar los ingresos, y les dice a los ayuntamientos que recauden y
que se lo queden, que suben el catastro para que puedan recaudar más
las administraciones locales.

-

Que siempre están con la cantinela que es el PP el que le sube el IBI a
los vecinos, pero que la recaudación no se la queda Montoro sino el
Ayuntamiento.

-

Que el PP lo que trae son propuestas que le hacen los vecinos, que lo
único que intenta es ejercer sus funciones representativas, y que sus
propuestas las ha discutido con otro grupo municipal para intentar
sacarlas adelante.
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S’aprova amb el resultat següent:
Vots a favor: vuit (8) – PSC (5), ICV-EUiA (2) i PDeCAT (1)
Abstencions: nou (9) – C’s (3), SAeC (3), MES (1) i ERC (2)
Vots en contra: dos (2) - PP
I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 9.10
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.

