ACTA DE SESSIÓ DE PLE
Identificació de la sessió
PLE 2015/16
Caràcter :
Lloc :

EXTRAORDINÀRIA AMB
URGÈNCIA
Sala d´actes

17/12/2015
Data :
Horari : de 19:10 a 19:15 hores.

Assistents titulars :
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils
Maria Dolores Jurado García
Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi O. Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

Juan Antonio González Blanco
Teresa Martorell Martí

Absents :
Silvia Juanmiquel Font

Alcalde president
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Tinent d’alcalde
Tinent d’alcalde

IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA
CAPGIREM SILS-CUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Secretari
Interventora

Regidora

CiU

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió
1. Ratificació de la urgència
Per unanimitat dels dotze membres present es ratifica la urgència del ple.
-------------216

2.- Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals per a l'exercici 2016 Expdt. 2015/957
Identificació de l’expedient : Ordenances fiscals pel 2016
En relació amb l’expedient relatiu a la modificació de l’Ordenança Fiscal pel subministrament
d’aigua potable, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb l’establert
en l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base a els següents,
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Sils, en sessió extraordinària celebrada el dia 5 de
novembre de 2015, va aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals per a
l’exercici 2016, entre les quals hi havia l’ordenança 21.3 reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable.
Segon.- Durant el termini d’exposició al públic en el taulell d’anuncis de l’ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província número 217, de data 11 de novembre de 2015, de l’acord del Ple
d’aprovació provisional, s’han presentat les següents al·legacions:
- Escrit dels senyors Agustín Valdés Herrera i Benet Asensio Gil de data 16 de desembre
de 2015 i registre d’entrada número 4312 presentant al·legacions contra les ordenances
fiscals, sol·licitant la derogació de l’actual taxa de subministrament d’aigua potable per
discriminació del ciutadans per raó de residència incomplint els principis d’igualtat i no
discriminació emparats per la Constitució.
Tercer.- Informe dels serveis tècnics municipals de data 16 de desembre de 2015 i de la
interventora de data17 de desembre de 2015.
Quart.- Al respecte de les al·legacions, s’ha posat de manifest en els informes “les tarifes dels
diferents nuclis de població han de ser diferents com a conseqüència de que els costos de cada
infraestructura ho són, essent prestats per diferents concessionaris i que tenen dret a rebre els
ingressos tarifaris per garantir i aconseguir l’equilibri económic de la concessió no infringint els
principis d’igualtat i discriminació per raó de residència a que s’han fet referència en l’escrit
d’al·legacions, per la qual cosa procedeix DESESTIMAR les al·legacions plantejades.
LEGISLACIÓ APLICABLE
-

Els articles 16 al 21 i 24 i 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
L’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (concepte de taxa).
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Atenent tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, de conformitat amb l’article 22.2.e) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD :
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels senyors Valdés i Asensio, per les causes
que es posen de manifest en la part expositiva d’aquesta proposta i del contingut dels informes
emesos pels serveis tècnics municipals d’aquesta corporació.
Segon.- Aprovar amb caràcter definitiu, un cop resoltes les al·legacions presentades, les
modificacions en les ordenances següents:
- 11.01 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
- 21.03 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable.
- 21.06 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus urbans.
- 22.01 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la
utilització de les instal·lacions municipals.
Tercer.- Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de les ordenances fiscals en el
Butlletí Oficial de la Província, al web municipal i en el tauló d’anuncis de l’ajuntament, que
han de ser vigents a partir de l’1 de gener de 2016.
Quart.- Notificat aquest acord a totes aquelles persones que haguessin presentat al·legacions
durant el període d’informació pública.

Votació :
Per set vots a favor d’ICV-EUiA-E, ERC-AM i IDS-MES-IdSELVA, dos abstencions de
CAPGIREM SILS-CUP-PA, i tres vots en contra de CiU, s’aprova aquest acord.
-----------------I no havent-hi més assumptes a tractar, el President aixecà la sessió, de la qual, com a secretari,
dono fe.
L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva

Juan Antonio González Blanco
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