ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 14 DE DESEMBRE DE 2010.

A la vila de la Jonquera, a catorze de desembre de dos mil deu. Prèvia convocatòria es
reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs. regidors, el nom dels
quals es relaciona a continuació, presidits per l’Alcalde President de la Corporació, sr.
JORDI CABEZAS I LLOBET, a l’objecte de celebrar sessió ordinària, en primera
convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sr. Miquel Guri Boixader.- sra.
Sònia Martínez Juli.- sra. Raquel Fiol López - sr. Jaume Domènech Domènech.- sr.
Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta Collell Cullell.- sr. Sergio
Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.ACTUA DE SECRETARI ACCIDENTAL, el tècnic d’administració general de la
Corporació, en Josep M. Soler i Basco.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la sessió,
segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president declarà oberta la
sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi dels punts que formen
part de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS A REGIR A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2011.
Es dóna lectura a la proposta que presenta al Ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, 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.
En concret, l’article 16 del text legal esmentat determina que els acords de modificació
de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes afectades i les
dates de la seva aprovació i de l’inici de la seva aplicació.
En data 28 d’octubre de 2010, l’Ajuntament Ple va aprovar provisionalment les
ordenances fiscals a regir a partir del dia 1 de gener de 2011, acord que va ser sotmès
a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant edicte publicat al BOP de
Girona núm. 212 del dia 5 de novembre de 2010.
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat la següent al·legació:
- RE 3983/10, que presentà la mercantil REDTEL, Asociación de Operadores de
Telecomunicaciones.
- RE 4045/10, que presenta el sr. Jesús Gómez Rovira.
Vist l’informe emès pels serveis jurídics i econòmics municipals.
Per part de l’ajuntament es té la voluntat d’introduir diverses modificacions puntuals
que afecten a les següents ordenances:
- Ordenança fiscal núm. 5 (IVTM): S’introdueix a l’article núm. 4.2, una nova
bonificació:

epígraf h) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica als titulars de ciclomotors o motocicletes
elèctriques i als titulars de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics.
Vist el que estableixen els articles 15 a 19 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el que estableixen els articles 22.2 d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 52.2 d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya.
Per la present tinc a bé proposar al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pels motius següents.
1.1.- Pel que fa a l’al·legació formulada per la mercantil REDTEL, es desestima la
mateixa en base a la justificació que segueix. L’article 24.1 c) TRLHL, no suposa que
l’exclusió del règim especial de quantificació de la taxa dels serveis de telefonia mòbil
(com proposa REDTEL) signifiqui l’exclusió del règim general de quantificació de la
taxa, en cas de produir-se efectivament el fet imposable i afecti el domini públic local.
Així ho manifesta recent jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
el propi Tribunal Suprem.
Així mateix, l’Ordenança fiscal núm. 27 aprovada provisionalment per part de
l’ajuntament, fonamenta l’exigència de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial constituïts en el sòl, subsòl o vol del domini públic municipal, a favor
d’empreses de telefonia mòbil amb independència de la titularitat de les xarxes, i ho fa
en base a la cobertura normativa que estableix el règim general previst en l’article 24.1
a) del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
1.2.- Pel que fa a l’al·legació formulada pel sr. Jesús Gómez Rovira, es desestima la
mateixa en base al caràcter potestatiu de la bonificació sol·licitada, tot informant al
peticionari que la bonificació en el supòsit que el subjecte passiu tingui un grau de
disminució igual o superior al 33% ja està recollida en l’ordenança fiscal reguladora de
l’IVTM.
Segon.- Introduir les modificacions proposades pel propi Ajuntament de la Jonquera
durant el termini d’informació pública i que consten a la part expositiva, en el sentit
següent:
- Ordenança fiscal núm. 5 (IVTM): S’introdueix a l’article núm. 4.2, una nova
bonificació:
- epígraf h) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica als titulars de ciclomotors o motocicletes
elèctriques i als titulars de vehicles tipus turisme elèctrics o híbrids elèctrics.
Tercer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals que han de regir per a l’any
2011, d’acord amb el text aprovat inicialment, amb la modificació de l’ordenança núm.
5.
Quart.- Publicar el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals al BOP
de Girona.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a tots els possibles interessats.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. Signat: L’Alcalde.”
Comenta la proposta el sr. Alcalde, dient que es tracta d’aprovar definitivament les
ordenances fiscals a regir per a l’any 2011, que ja foren aprovades inicialment per
acord del ple del mes d’octubre. En aquest sentit, diu que per part de l’equip de govern
s’ha decidit introduir d’ofici una modificació consistent en una bonificació en l’IVTM
dels vehicles elèctrics i híbrids.

Així mateix, comentà que es desestimen en la seva totalitat les al·legacions
presentades durant el termini d’informació pública en base als arguments que consten
a la proposta que es sotmet a aprovació.
Seguidament pren la paraula el sr. Domènech per comentar que en el darrer ple del
mes de novembre es va parlar de la possibilitat d’aprovar un augment de la taxa de
l’aigua d’un 30%. Pregunta a l’equip de govern si aquesta pujada tant important de la
taxa es pensa portar a terme, tot recordant que l’import de la taxa ha de cobrir tant sols
les despeses del servei.
El sr. Alcalde li respon que en aquest ple no s’aproven les noves tarifes de l’aigua sinó
que només s’han inclòs la modificació dels impostos i taxes que ja es varen incloure en
l’acord del passat mes d’octubre. En relació a les noves tarifes de l’aigua, comenta que
s’ha demanat un nou estudi a l’empresa concessionària del servei d’aigua i
clavegueram i que en tot cas s’haurà de repassar per part de l’ajuntament abans de la
seva aprovació, la qual està prevista, si es possible, per al ple ordinari del dia 30 de
desembre d’enguany.
Torna a prendre la paraula el sr. Domènech per demanar si realment es veritat que en
la gestió i cobrament de la taxa de subministrament d’aigua hi ha benefici per a la
corporació.
El sr. Alcalde li respon que normalment hi ha un benefici, que aquest any es preveu
sobre l’import d’uns 10.000 euros, però que aquests ingressos es destinen al fons de
reposició.
Finalment el sr. Domènech pregunta si la modificació dels ordenances fiscals s’ha fet
amb previsió de dèficit en el tancament de l’exercici. El sr. Alcalde li respon que aquest
any en cas d’haver-hi dèficit aquest serà mínim i que en tot cas es preveu incorporar el
superàvit de l’any 2009.
Sense que es formuli cap més intervenció, el sr. Alcalde posà la proposta a votació
essent el resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7, dels regidors de CiU, PSC i PP.
En contra:
0
Abstencions: 4, dels regidors d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta dels regidors presents a la sessió.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 20:45 hores, de tot
el que com a secretari acctal. en dono fe.
L’alcalde,

El Secretari acctal.,

