
 

AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
20 DE DESEMBRE DE 2007 
 
Identificació de la sessió: 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 8 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora d’inici: 20:15 
Hora d’acabament: 20:30 
 
Hi assisteixen :  

Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde president que presideix la sessió (PSC) 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora (PSC) 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora (PSC) 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor (PSC) 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor (PSC) 
Sra. Lídia Folgueiras i Folgueiras, regidora (PSC) 
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora (ERC) 
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor (ERC) 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor (ERC) 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor (CIU) 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor (CIU) 
 
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del Consell 
Comarcal del Ripollès en funcions de fe pública i assessorament legal, qui dóna fe de 
l’acte.  

 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament per 
tractar els punts inclosos al següent: 
 
Ordre del Dia 
 
ÚNIC. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PEL 
2008 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
L’alcalde president declara oberta la sessió. 
Amb caràcter previ a tractar el punt de l’ordre del dia es vota la urgència en la convocatòria del 
Ple extraordinari i urgent. 
 
La urgència ve donada per la necessitat d’aprovar definitivament les ordenances que s’han de 
trametre a publicar  abans de la fi d’any per a la seva entrada en vigor a 1 de gener de 2008. 
 
Sotmesa la urgència, de la convocatòria del Ple, a votació s’aprova per unanimitat 
 
Seguidament es tracta l’únic punt de l’ordre del dia. 
 
ÚNIC. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PEL 
2008 
 
Vist l’informe proposta de la secretària interventora de la corporació sobre les al·legacions 
presentades a la modificació d’ordenances de 2008 que es transcriu: 
 
“...” 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ RESPECTE LES AL·LEGACIONS A LES 
ORDENANCES FISCALS PER AL 2008 
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Vist l’escrit d’al·legacions presentat pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,  
Registre d’Entrada de 18 de desembre de 2007, en relació a l’acord adoptat pel Plenari 
Municipal en sessió celebrada en data 5 de novembre de 2007, d’aprovació provisional de la 
modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2008;  
 
Vist l’al·legació a l’Ordenança Fiscal núm.2, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles: 
Proposen modificar l’índex amb la reducció del 30% tant en urbana com en rústica. 
Atès que la proposta és modificar l’índex amb la reducció del 10%, com a conseqüència de 
l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals i que amb aquestes reduccions el tipus de 
gravamen es situa per sota del màxim previst per la Llei 39/1988 d’Hisendes Locals. 
 
RESULTA: que els drets reconeguts per al 2007 eren d’un total de 635.658,54 euros, però que 
s’ha de descomptar les baixes que, fins aquest moment són de 49.417,11 euros. Que tenint en 
compte aquestes baixes i que encara hi ha recursos per a resoldre, això fa que els DR a dia 
d’avui no es puguin conèixer realment. 
 
Vist l’al·legació a l’Ordenança Fiscal núm.12 reguladora de la Taxa per a la recollida de 
deixalles: 
La proposta és modificar la taxa amb una reducció del 3% per als habitatges i un augment del 
IPC per a la resta.  
Segons els estudis de costos corresponents, l’import a recaptar per al 2008 no serà superior al 
cost del servei.  
 
Segons l’al·legació el cost del servei és molt inferior al que s’havia pressupostat. 
 
S’ha de dir que segons els estudis de costos RESULTA:  
 

1) El cost del Servei de recollida d’escombraries per al 2007 ha estat: 
a- Recollida deixalles = 113.401,27      Pressupostats= 113.400.- 
b- Tractament residus 
 + Manteniment abocador= 57.442,28 Pressupostats= 175.373,48 * 
 
*En el moment de fer el pressupost es va preveure un import excessiu, la diferència són 
60.000,- euros aprox., que no s’havien d’haver pressupostat perquè en cap moment han 
estat uns costos possibles.   
 
2) En l’estudi de costos de la taxa, el cost del servei de recollida  per al 2008 es va preveure  
de 200.321,78 tenint en compte que ja s’havien descomptat els 59.064,06 del retorn del 
porta a porta. En canvi per al 2007, es varen preveure 224.681,91 però sense descomptar el 
retorn de 54.000,-, que si s’hagués descomptat (com pel 2008) el cost hagués estat de 
170.681,91. 
Amb aquestes comparacions es pot observar que el cost per al 2008 no s’ha reduït, sinó 
que s’ha incrementat. 
 

Atès que l’import de 60.000,- euros que el grup municipal d’ERC diu que s’ha destinat a altres 
partides del pressupost de l’Ajuntament, no han estat mai despeses previstes de menys sinó 
que es tracta d’una previsió errònia. 
 
Atès l’al·legació a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa per a la utilització 
privativa de la Sala de Sessions o altres dependències municipals en motiu d’un casament, vist 
que es proposa augmentar la taxa fins a fixar-la en 445,- euros només en el cas d’utilització del 
Claustre del Palau de l’Abadia, ja que en els altres casos només s’ha incrementat l’IPC. 
Atès que el preu per als casaments al Palau de l’Abadia, segons l’estudi de costos aquest és el 
real per a cada casament i no és, en cap moment, superior al cost del servei.   
 
Per tot lo exposat és pel que INFORMO el següent: 
 
PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades a l’ordenança fiscal número 2, 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, ja que els tipus de gravàmens proposats es 
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troben per sota del màxim previst per la Llei 39/1988 d’Hisendes Locals i s’ajusten a la legalitat 
vigent.  
 
SEGON. DESESTIMAR les al·legacions a l’Ordenança Fiscal núm.12 reguladora de la Taxa per 
a la recollida de deixalles, perquè l’import a recaptar previst no és superior al cost del servei  
prestat, com es pot comprovar a l’estudi de costos corresponent, i s’ajusta a la legalitat. 
 
TERCER. DESESTIMAR les al·legacions a l’Ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de la Taxa 
per a la utilització privativa de la Sala de Sessions o altres dependències municipals en motiu 
d’un casament, perquè l’import a recaptar previst no és superior al cost del servei  prestat, com 
es pot comprovar a l’estudi de costos corresponent, i s’ajusta a la legalitat. 
 
QUART. COMUNICAR el present informe a l’òrgan competent d’aquesta corporació, si bé 
aquest adoptarà l’acord que consideri més oportú.   
 
Anna Fernàndez Olivares. Secretària-Interventora accidental 
Sant Joan de les Abadesses, 19 de desembre de 2007 
 
“...” 
 
Atès que la desestimació íntegra de les al·legacions suposa la necessitat d’aprovar 
expressament i definitiva les modificacions d’ordenances de conformitat a l’acord adoptat pel 
Plenari Municipal en sessió celebrada en data 5 de novembre de 2007, d’aprovació provisional 
de la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2008; 
  
Vista la regulació legal de la modificació de les ordenances fiscals a l’article 17 del Real 
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Text refós de la Llei d’hisendes Locals, així com la 
regulació legals dels tipus impositius dels impostos (article 72) i de les taxes; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Desestimar íntegrament les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació 
d’ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2008; 
 
2. Trametre el text íntegre de les modificacions definitivament aprovat mitjançant Edicte per a la 
seva publicació al BOP de Girona  a l’efecte de la seva entrada en vigor. 
 
3. Trametre’n còpia de les modificacions al Consorci Servei Recaptació Cerdanya Ripollès per 
a la seva deguda constància. 
 
 L’alcalde explica la proposta. 
 
El grup d’ERC va presentar al·legacions quan ja s’havia convocat el Ple d’avui. Com que no es 
pot incloure el punt dins del ple extraordinari d’avui s’ha hagut de convocar un ple extraordinari i 
urgent. 
 
L’equip de govern desestimarà les al·legacions que no aporten res de nou al que ja es va dir al 
Ple corresponent. 
 
El Sr. Àlvarez reconeix que les al·legacions insisteixen en allò que es va dir al Ple anterior del 
mes de novembre. S’ha presentat tard perquè els mancaven dades per fer-les. 
 
Pel que fa l’IBI la rebaixa del 10% és inferior a la pujada segons els drets reconeguts que estan 
al voltant del 30%. Proposen rebaixar més el tipus de l’IBI. 
 
Per la taxa d’escombraries les despeses s’haurien de rebaixar amb el retorn del porta a porta. 
No es tracta que l’ordenança no s’ajusti a la legalitat sinó que es podria rebaixar més. 
 
Per la taxa de casament consideren que s’ha incrementat de manera desmesurada. L’estudi de 
costos aplica molta dedicació a la prestació del servei. Amb menys temps n’hi hauria prou. 



 

AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
El Sr. Traver diu que l’equip de govern ha complert la seva promesa de rebaixar com a mínim 
el 10% de l’IBI.  ERC està fent una operació de màrqueting polític. ERC va ser qui va revisar el 
Cadastre per recaptar més ingressos. Quan un governa fa una cosa i desprès fa una altra. 
Però està clar que si es podria haver baixat més s’hauria d’haver parlat. Per això s’abstindran. 
 
L’alcalde recorda que ERC va fer increments del voltant del 7-8% anualment els darrers d’anys. 
El seu equip es va comprometre a rebaixar el 10% mínim. 
Per altra part, la situació econòmica és molt preocupant i les entitats bancàries volen tenir 
garanties que l’Ajuntament podrà retornar els préstecs que ens donin. Podríem deixar de tenir 
autonomia en la gestió dels nostres impostos per tenir una Pla de Sanejament aprovat. 
 
La taxa d’escombraries en lloc de pujar-la s’ha rebaixat. L’Ajuntament està subvencionant 
aquest servei. La partida prevista per l’any 2007 estava mal feta i es va destinar l’excés de la 
partida a altres actuacions 
 
Pel que fa els casaments s’ha fet un estudi de costos i s’ha ajustat a les despeses reals que 
suposen. 
 
El Sr. Àlvarez esmenta que per coherència sempre havien dit que es revisaria quan se 
salpiqués l’impacte de la revisió. I per coherència altres grups havien dit que congelarien l’IBI... 
Entenen que tots en tenen de coherència i demana que tothom l’apliqui. 
 
 
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del 
PSC, els 3 vots en contra d’ERC, i les 2 abstencions de CIU. 
 
La Sra. Tallant intervé per fer públic que es fa Jovenalia: que el fa el grup Somnis des de fa 
molt de temps. Es fa el 22 i 23 de desembre. Hi ha inflables, tallers, tallers de maquillatge, per 
fer braçalets.  I a més hi haurà el patge perquè tothom vagi a portar les cartes. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les 20:30 hores 
de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, el secretari que certifico, amb el vist i plau 
de l’alcalde de la Corporació. 
 
Josep Ruiz i Muñoz    Ramon Roqué i Riu 
Secretari     Alcalde president 


