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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 18 DE 
DESEMBRE DE 2017. 
 
A la Ciutat de Girona, a dos quarts de vuit i dos minuts del vespre del dia divuit de 
desembre de dos mil disset es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de 
Sessions, sota la presidència de l'alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i 
Mir, amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de 
celebrar sessió extraordinària urgent. 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
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ORDRE DEL DIA 

1.- APROVAR, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

2. Expedient 2017025843. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de les 
modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2018. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara si els sembla bé, 
comencem amb el segon Ple extraordinari.  

1. Aprovar, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En aquest cas, relatiu a 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’any 2018. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Com a primer punt de l’ordre del 
dia l’aprovació de la urgència de la sessió plenària. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. L’aprovació de 
la urgència, exacte. Doncs si li sembla passem directament a la votació. Hi ha algun 
vot en contra? Hi ha algú que estigui en contra de votar la urgència que s’han 
d’aprovar avui definitivament les ordenances? Perfecte, ho podem considerar aprovar 
per unanimitat. 

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la urgència de la convocatòria de la sessió plenària és aprovada 
per unanimitat dels assistents.  
 

2. Resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les 
ordenances fiscals per a l'any 2018. 

D’acord amb allò que estableix l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa.  

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2017, va aprovar 
provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per l'any 2018. 

L'esmentat expedient d'aprovació provisional ha estat exposat al públic pel termini de 
trenta dies en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament (e-Tauler), i ha estat publicat l'anunci 
d'exposició pública al Punt Avui de Girona de 31 d'octubre de 2017, i al BOP de Girona 
número 207, de 30 d'octubre de 2017. 
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Durant el termini d'exposició pública de l'expedient d'aprovació provisional de les 
modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018, s'han presentat escrits de 
reclamacions, d'acord amb allò que disposen els articles 17 i 18 RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, per part de: 

Sra. Maria Mercè Roca i Perich, en nom del Grup Municipal d'ERC-MES. 

Sra. Laia Pèlach Saget, en nom del Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA.  

Sra. Míriam Pujola Romero, en nom del Grup Municipal CIUTADANS. 

El termini d'exposició pública de trenta dies hàbils (article 17.1del RD Legislatiu 
2/2004) previst a l'acord del Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 24 
d'octubre de 2017, que va aprovar provisionalment la modificació de determinades 
ordenances fiscals per l'any 2018, es compta des del dia 2 de novembre de 2017 fins 
al dia 15 de desembre de 2017, durant els quals les modificacions han estat 
exposades al e-Tauler. 

La informació detallada s'adjunta en el document annex que consta a l'expedient. 

D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local i les disposicions del RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, en ordre 
a la potestat reglamentària en matèria d'hisendes locals, i els requisits per a la 
imposició i gestió dels ingressos de dret públic de les Entitats Locals, prèvia 
convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda, es proposa al Ple Municipal 
l'adopció del següent acord: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en el sentit manifestat en l'informe 
annex del que se'n donarà trasllat als reclamants. 

Segon.- Aprovar definitivament un increment general del 2'40% per a totes les taxes i 
impostos municipals, amb la limitació dels màxims legals previstos pels impostos, 
sense perjudici de les modificacions puntuals previstes a l'apartat següent, excepte la 
taxa pel servei de recollida i gestió de residus que s'incrementarà el 9,40% i la taxa per 
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 
que no experimenta cap increment. L'import resultant de l'aplicació dels esmentats 
increments sobre les taxes s'arrodonirà a la fracció més propera de 0 o 5 cèntims 
d'euro. 

Tercer.- Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals per 
l'exercici 2018 reguladores dels tributs següents: 

1. Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret 
públic 

2. Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus. 
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3. Taxa pel servei de conservació de cementiris. 

4. Taxa per a l'estudi, anàlisi i expedició de documents. 

5. Taxa pels distintius amb l'escut municipal. 

6. Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic. 

7. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals. 

8. Taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats, dels establiments oberts 
al públic i dels espectacles públics. 

9. Impost sobre béns immobles. 

10. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

11. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

Quart.- Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació definitiva, així com el text íntegre 
de les modificacions de les esmentades Ordenances fiscals al BOP, als efectes 
previstos a l'article 17 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

Primer i únic.- Eliminar el punt tercer bis de la proposta, ja que es repetit i coincideix 
textualment amb el punt segon de la mateixa. 

Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l'any 2018. 

- En la reclamació de la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, en nom del Grup Municipal 
d'ERC-MES, presentada en temps i forma, es sol·licita: Estudiar fórmules de 
progressivitat fiscal per la taxa d'escombraries per a ser aplicades al 2019, retirar 
l'augment general del 2,4%, retirar l'augment del 9,4% de la taxa pel servei de recollida 
de residus, subvencionar l'IBI als propietaris que cedeixin el seu immoble per a lloguer 
social, subvencionar l'IBI d'immobles de reduït valor cadastral, eliminar el requisit de 
"finalitats terapèutiques" per gaudir dels beneficis fiscals per persones amb pocs 
recursos econòmics en l'ús de certes instal·lacions municipals, eliminar l'exempció en 
l'ús d'instal·lacions municipals a empreses privades encara que sigui per activitats 
sense ànim de lucre amb finalitats socials culturals o esportives orientades al bé comú 
i obertes la públic, així com la bonificació del 50% per activitats internes sense ànim de 
lucre amb finalitats socials culturals o esportives, rebaixar la taxa per llicències o 
comunicacions prèvies d'espectacles extraordinaris per activitats de fins a 150 
persones, limitar la bonificació de la taxa per llicències o comunicacions prèvies 
d'activitats en casos d'ampliacions, només quan la superfície actual sigui inferior a 120 
m2, augmentar l'IBI a les grans superfícies comercials i a les bancàries, baixar l'IBI al 
petits comerços i entitats d'economia social, bonificar l'ICIO dels comerços 
emblemàtics, subvencionar l'IBI als comerços emblemàtics, eliminar l'exempció de la 
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taxa d'ús del domini públic per rodatges, bonificar la taxa de residus a qui practiqui el 
compostatge casolà i bonificar un 50% de l'IVTM als vehicles amb emissions inferiors a 
100 gr/km de CO2. 

Cal distingir entre les peticions que es considera que no tenen cobertura de la 
normativa vigent i la resta. Pel que fa a les primeres, i que per tant no poden ser 
aplicades sense incomplir la normativa, es troba augmentar l'IBI a les grans superfícies 
bancàries o abaixar l'IBI a petits comerços i entitats d'economia social. L'augment dels 
tipus impositiu per usos està previst a l'article 72.4 del RD Legislatiu 2/2004, però l'ús 
bancari no està previst a la normativa cadastral a la qual remet l'esmentat precepte. I 
la distinció de tipus esmentada només està prevista per ser incrementat el tipus 
general, no per aplicar un tipus reduït. 

Pel que fa la petició de subvenció de l'IBI als propietaris que cedeixin el seu immoble 
per a lloguer social, malgrat les subvencions no formen part de les ordenances fiscals, 
cal informar que l'equip de govern està treballant en la implementació d'aquesta 
mesura al llarg del 2018. 

En relació a la proposta d'estudiar fórmules de progressivitat fiscal per la taxa 
d'escombraries per a ser aplicades al 2019, s'informa que l'equip de govern, com ja ha 
fet en altres ingressos, busca, estudia i aplica fórmules de progressivitat, però que 
alhora no tinguin un excessiu cost en la gestió i aplicació de l'ingrés corresponent, i 
tenint en compte els mitjans materials i humans de que disposa l'ajuntament. 

Pel que fa a la resta de peticions, l'equip de govern no considera procedent la seva 
aplicació, atès que en la seva gran majoria impliquen una reducció d'ingressos que no 
garanteixen el manteniment del grau actual de prestació de serveis municipals, 
després de molts anys de congelació dels tributs municipals. I pel que fa a l'eliminació 
o condicionament de certs beneficis fiscals, l'equip de govern considera adequat 
mantenir-los per fomentar certes activitats en alguns casos, o per considerar que es 
donen motius socials, culturals o esportius en d'altres que mereixen la seva 
bonificació. 

A títol informatiu es vol destacar que, pel que fa a bonificar la taxa de residus a qui 
practiqui el compostatge casolà, la proposta oblida concretar aspectes tan essencials 
com el control o la verificació de la realització del compostatge, sense que els mitjans 
actuals permetin verificar casa per casa qui practica aquest compostatge, i si ho fa 
correctament. 

Tanmateix, a títol informatiu, i com ja es va dir l'any passat, es vol comentar que la 
proposta de subvencionar l'IBI d'immobles de reduït valor cadastral, tal i com està 
plantejada, afectaria principalment a les places d'aparcament, i com bé diu la proposta, 
totes aquelles mesures fiscals referents als "comerços emblemàtics" només podrà ser 
estudiada, per analitzar el seu abast, quan es defineixi què és un comerç emblemàtic. 

Primer i únic.- Eliminar el punt tercer bis de la proposta, ja que es repetit i coincideix 
textualment amb el punt segon de la mateixa. 
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Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l'any 2018. 

- En la reclamació de la Sra. Laia Pèlach Saget, en nom del Grup Municipal CUP-
CRIDA PER GIRONA, presentada en temps i forma, es sol·licita: 

Eliminar l'augment general del 2,4%. 

Pel que fa a l'IBI: Sol·licitud formal d'una revisió cadastral i fixar la periodicitat de les 
revisions en cada 8 anys, crear una taxa pels habitatges buits (malgrat no tenir res a 
veure amb l'IBI), incrementar l'IBI als immobles no residencials de major valor, 
subvencions per habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, i crear una línia 
de subvencions per als propietaris d'habitatges que formin part de la Borsa de 
mediació per al lloguer social. 

Pel que fa a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM): Ampliació del sistema 
de bonificacions (bonificació 25% per vehicles de benzina amb homologació EURO6 i 
que emetin menys de 120g de CO2). 

Pel que fa a Impost sobre activitats econòmiques (IAE): Introduir canvis en la 
classificació de les vies públiques annexa a l'Ordenança Fiscal General de manera 
que les zones ocupades per grans superfícies comercials tributin com a primera 
categoria, afegir una bonificació de fins al 50% per inici d'activitat empresarial durant 
un màxim de 5 anys afegits als 2 anys d'exempció, en cas que l'empresa encara no 
tingui beneficis. Si s'han obtingut beneficis per un valor superior a la bonificació del 
50% de l'IAE durant dos anys, es deixa de percebre aquesta bonificació. Millorar la 
bonificació per increment de plantilla de treballadors fixes: ampliar la bonificació fins al 
50% fent-la proporcional al percentatge d'increment de plantilla i introduir-hi criteris 
socials. Per aplicar aquesta bonificació caldrà acreditar que es disposa d'un pla 
d'igualtat de gènere i que es compleix amb el percentatge legal de contractació de 
persones amb discapacitat. Incloure bonificacions per preservació del medi ambient. 

Pel que fa a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): Afegir noves 
condicions per poder gaudir de l'actual bonificació del 40%, crear una bonificació del 
80% per rehabilitació d'habitatges per lloguer social, i limitar les bonificacions a la xifra 
de negocis o renda del sol·licitant. 

Pel que fa a la Taxa pel servei de recollida i gestió de residus: Augmentar les 
bonificacions per a usuaris assidus de la deixalleria (del 15% al 30%) i incorporar-hi 
l'ús de compostadors. Introduir bonificacions en funció del volum de residus generats 
en els barris on es dugui a terme la recollida porta a porta. 

Pel que fa a la Taxa d'ocupació de Via Pública: Recàrrec a edificis antics desocupats 
amb risc de despreniment a través de posar-hi tanques i cobrar-ne l'ocupació de via 
públic, increments de la taxa a grans societats que generin un impacte a la ciutat en 
termes socials o ambientals (entitats bancàries, subministradores de gas, electricitat, 
etc.), eliminar l'exempció per al rodatge de pel·lícules, vídeos i enregistraments 
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televisius de caràcter professional i no professional, condicionar l'exempció a 
produccions amb objectiu de promoció i divulgació de la ciutat a que estiguin validats 
per l'Ajuntament de Girona, eliminar la reducció de taxes per banderes al fanals, pel 
que fa a l'ocupació via pública per festes i trobades d'associacions i particulars, caldria 
establir la taxa en funció de m2 ocupats, i eliminar la bonificació del 50% a empreses 
que destinin un 10% a entitats solidàries i les que promoguin la DTE. 

Pel que fa a la Taxa d'utilització d'equipaments municipals: eliminar les exempcions a 
empreses que promoguin la destinació de turisme esportiu, revisió del quadre de 
bonificacions, condicionar bonificacions a no tenir ànim de lucre (l'entitat, no l'activitat), 
eliminar exempcions a empreses privades, i eliminar el requisit de finalitat terapèutica 
a certs beneficis fiscals. 

Pel que fa a la Taxa per a la prevenció i control ambiental d'activitats: eliminar la 
reducció del 50% a la tributació per ampliacions de locals o establiments. 

Pel que fa a la Taxa per estacionament limitat de vehicles en les vies públiques 
municipals: Introduir un valor variable en el cost de l'estacionament en zones verdes i 
blaves en funció del tipus de vehicle, el seu volum i les emissions de contaminants i 
establir pagament per estacionament d'autobusos turístics. 

Pel que fa a Propostes de participació i transparència en l'aprovació de les ordenances 
fiscals: la realització d'una audiència pública informativa sobre les ordenances, la 
realització de material divulgatiu explicatiu del calendari per a l'aprovació de les 
ordenances així com dels canvis introduïts i assabentar al Ple dels convenis amb 
entitats que impliquin bonificacions en taxes municipals. 

Cal distingir entre les peticions que es considera que no tenen cobertura de la 
normativa vigent i la resta. Pel que fa a les primeres, la sol·licitud formal d'una revisió 
cadastral i fixar la periodicitat de les revisions en cada 8 anys, aquesta petició té 
relació amb un tribut municipal, però la gestió cadastral no forma part de la gestió 
tributària de l'IBI, ni per tant de les ordenances fiscals. Pel que fa a la taxa per 
habitatges buits, malgrat no formar part de l'IBI, i malgrat aquest equip de govern 
estava treballant en la seva implementació, les últimes sentències contràries a aquesta 
taxa recaigudes a l'Ajuntament de Barcelona, han fet que per prudència s'aturés la 
seva implementació. Pel que fa a incrementar la taxa per ocupació de la via pública a 
grans societats que generin un impacte a la ciutat en termes socials o ambientals 
(entitats bancàries, subministradores de gas, electricitat, etc.), la taxa s'ha de calcular 
en funció del valor de mercat de l'espai ocupat, no de l'impacte a la ciutat de l'activitat 
de l'empresa que fa l'ocupació. 

En relació a l'eliminació de l'increment general del 2,4%, sense cap excepció, sobte la 
petició quan a les al·legacions de les ordenances de l'any passat es demanava 
l'increment de l'ICIO i l'IIVTNU, la qual cosa tindrà lloc al 2018 degut a l'esmentat 
increment general del 2,4%. 
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En relació a la sol·licitud de revisió cadastral, malgrat això no forma part de les 
ordenances fiscals, cal dir que els presents moments, just quan s'està sortint d'una 
crisi immobiliària amb una greu afectació dels preus, no és el moment més adient per 
fer estudis de mercat sobre valor del mercat immobiliari a Girona. Per altra banda des 
del Cadastre s'estan implementant fórmules de revisió automàtica dels valors de la 
Ponència, mitjançant el que anomenen "trams de valors", en base als quals els valors 
immobiliaris de la ciutat estan permanentment actualitzats amb les dades notarials i 
registrals, de tal manera que les tradicionals revisions cadastrals, tal i com fins ara les 
coneixíem, i amb el cost que suposaven, deixaran de tenir sentit. 

Pel que fa la petició de subvenció de l'IBI als propietaris que cedeixin el seu immoble 
per a lloguer social, malgrat les subvencions no formen part de les ordenances fiscals, 
cal informar que l'equip de govern està treballant en la implementació d'aquesta 
mesura al llarg del 2018. Tanmateix l'equip de govern també es compromet a estudiar 
la viabilitat, utilitat i impacte de la petició sobre l'aplicació de taxes als autobusos 
turístics. Igualment, malgrat els carrers on es troben ubicades les principals grans 
superfícies comercials ja estan qualificades dins de les categories fiscals superiors, 
aquest equip de govern també estudiarà al llarg del 2018 la possible modificació 
d'alguna d'elles, la qual ha d'anar legalment acompanyada del corresponent estudi i 
informe fonamentador de la mesura. 

Pel que fa a la resta de peticions, l'equip de govern no considera procedent la seva 
aplicació, atès que en la seva gran majoria impliquen una reducció d'ingressos que no 
garanteixen el manteniment del grau actual de prestació de serveis municipals, 
després de molts anys de congelació dels tributs municipals. I pel que fa a l'eliminació 
o condicionament de certs beneficis fiscals, l'equip de govern considera adequat 
mantenir-los per fomentar certes activitats en alguns casos, o per considerar que es 
donen motius socials, econòmics, culturals o esportius en d'altres que mereixen la 
seva bonificació. Per altra banda la generalitat, vaguetat o poca concreció de certes 
al·legacions ("que es busquin fórmules per..."), fa impossible que a aquestes alçades 
de l'expedient d'aprovació puguin ser valorades. 

Primer i únic.- Eliminar el punt tercer bis de la proposta, ja que es repetit i coincideix 
textualment amb el punt segon de la mateixa. 

Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l'any 2018. 

- En la reclamació de la Sra. Míriam Pujola Romero, en nom del Grup Municipal 
Ciutadans, presentada en temps i forma, es sol·liciten 13 mesures de reducció 
d'ingressos, sense distingir en la majoria de casos si es proposa una subvenció o una 
bonificació. Cal dir que les al·legacions han estat presentades l'últim dia dels 30 dies 
hàbils legalment previstos, a 24 hores laborables del Ple, motiu pel qual sembla que el 
Grup Municipal que les proposa té poques intencions de que aquest equip de Govern 
estudiï seriosament les seves 13 propostes, doncs en 24 hores poc es pot estudiar, i 
menys analitzar seriosament l'impacte econòmic de les mateixes. 
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Analitzades les al·legacions en les que, com s'ha dit, no es distingeix en la majoria de 
casos si es proposa una subvenció o una bonificació (utilitzant l'ambigüitat del terme 
"ajut"), es considera que per la majoria de casos s'està sol·licitant una subvenció (del 
contrari, si es sol·licita una bonificació, pel que fa als impostos, no poden ser ateses 
per no ser legal l'aprovació de beneficis fiscals no contemplats en la normativa 
d'hisendes locals), i aquestes subvencions no poden ser objecte d'al·legació dintre 
d'un expedient d'ordenances fiscals, en no tractar-se d'una qüestió tributària. 

Pel que fa a la bonificació per la taxa de llar d'infants, cal recordar que l'Ajuntament de 
Girona no cobra una taxa per llars d'infants, sinó un preu públic, i que aquest, en tant 
que no és un tribut, no és objecte d'aquest expedient d'ordenances fiscals. 

D'altres bonificacions sol·licitades ja fa anys que estan regulades en les ordenances 
fiscals d'aquest Ajuntament, com la bonificació del 75 % en l'IVTM pels vehicles 
elèctrics. 

Finalment, pel que fa a la resta de peticions, l'equip de govern no considera procedent 
la seva aplicació, per manca de temps per estudiar-les detingudament, tal i com abans 
s'ha exposat, i perquè impliquen una reducció d'ingressos després de molts anys de 
congelació fiscal, sense proposar cap mesura ni de com compensar la reducció 
d'ingressos sol·licitada, ni de concreció de quins serveis municipals s'han de veure 
afectats per la reducció d'ingressos proposada. 

Primer i únic.- Eliminar el punt tercer bis de la proposta, ja que es repetit i coincideix 
textualment amb el punt segon de la mateixa. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas, 
tot i que vam dir que si calia una miqueta més de temps dels tres minuts que tenen 
vostès, no hi havia problema, però sí que no estaríem parlant del mateix temps que 
s’ha deixat pel tema dels pressupostos, perquè aquí estem parlant ja de l’aprovació 
definitiva. Per tant, doncs això, entre tres, quatre, cinc minuts com a molt. D’acord? 
Endavant, la tinenta d’alcalde senyora Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el Ple de 
l’Ajuntament del mes d’octubre es va aprovar provisionalment la modificació 
d’ordenances per a l’exercici 2018. Tal com els vaig explicar en aquell Ple, congelar 
impostos i taxes durant aquests sis anys consecutius implica una reducció en els 
ingressos municipals i al mateix temps, durant aquests mateixos anys, el catàleg de 
qualitat de serveis que disposem els gironins ha anat augmentant i amb ell també les 
despeses que impliquen com és el manteniment. És impossible continuar amb un 
nivell de serveis actual i encara més incrementar-los, com la reclamació que tenim any 
rere any dels ciutadans, si continuem congelant les taxes i els impostos. És per aquest 
motiu que l’any 2018, com ja els vàrem avançar en Ple dels impostos inicial, ai, 
d’ordenances inicial, actualitzaven l’IPC dels impostos i les taxes dels gironins, que en 
aquest cas era del 2,4. També els vaig explicar que el que significava aquest 
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increment pel part de l’impost que més afecta les llars gironines, que era l’IBI, era amb 
un «promig» de 500 euros per any d’aquest impost, que solien pagar les llars 
gironines, representaven 12 euros anuals, 1 euro al mes. I aquest Ajuntament entenem 
que continuarà assumint un cop més el gruix més important de l’augment d’aquesta 
despesa, seguint amb la política de no carregar més aquestes llars gironines que ja 
han estat prou castigades en aquestes èpoques de crisis. 

L’expedient d’aprovació provisional d’aquestes ordenances ha estat exposat durant 
trenta dies en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Girona i també en el BOP i en els 
mitjans de comunicació corresponents. Durant aquest termini d’exposició s’han 
presentat escrits de reclamacions per part dels diferents grups municipals, la CUP - 
Crida per Girona, Esquerra-MES i Ciutadans. Aquestes reclamacions les hem estudiat, 
les hem analitzat, algunes s’han desestimat perquè no s’ajusten a la Llei d’hisendes 
locals, i les altres perquè el Govern ja les està estudiant, i d’altres perquè ja estan 
incorporades en les ordenances. L’explicació que faré, com tenim poc temps, serà de 
caire general i no entraré a parlar cada una de les al·legacions presentades perquè si 
no estaríem molta estona. 

Pel que fa a les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’Esquerra-MES, hem de 
distingir les que tenen cobertura legal i les que no. Entre les que no tenen cobertura 
legal i que, per tant, no poden ser aplicades sense incomplir la normativa es troba 
l’augment de l’IBI de les grans superfícies bancàries i també baixar l’IBI dels petits 
comerços i d’entitats d’economia social. Això no és possible. 

Pel que fa a les al·legacions que sí que tenen cobertura legal, hi ha la proposta de 
subvenció d’IBI als propietaris que cedeixen el seu immoble per al lloguer social. 
Malgrat com vostès ja saben que les subvencions no formen part de les ordenances 
fiscals, els informo que l’equip de govern ja està treballant –i ho vàrem anunciar en el 
seu moment– en la implantació d’aquesta mesura al llarg de 2018. 

Pel que fa a l’altra proposta d’estudiar fórmules de progressivitat fiscal a la taxa 
d’escombraries, aquest equip de govern, com ja hem fet amb altres ingressos, estudia 
aplicar fórmules de progressivitat que alhora tinguin un excessiu cost a l’hora de 
gestionar-lo, a l’hora d’aplicar-lo i també hem de tenir en compte els mitjans per poder-
ho fer i en aquest moment és complicat poder fer aquesta progressivitat. Hem aplicat 
progressivitat, que realment sí em pogut permetre’ns per part de l’equip de govern, 
com és les escoles bressol, com és els casals d’estiu, i continuarem estudiant la seva 
aplicació en altres casos. 

Pel que fa a l’eliminació o condicionament de certs beneficis fiscals que ens demanen, 
aquest equip de govern considera adequat de mantenir-los, creiem que els hem de 
mantenir perquè fomentar certes activitats en alguns casos o per considerar que es 
donen per motius socials, culturals o esportius, entre altres, per tant, mereixen la seva 
bonificació i creiem que els hem de seguir mantenint. 

Pel que fa a la resta de peticions que ens han presentat, que són una més, no 
considerem procedent l’aplicació atès la majoria..., bé, entenem que algunes proposen 
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reducció d’ingressos i que no garantiríem el manteniment del grau actual de prestació 
dels serveis municipals. 

Pel que fa a les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la CUP - Crida per 
Girona, aquí també distingim les que no tenen cobertura legal de les que sí. Entre les 
que no tenen cobertura legal hi ha la sol·licitud formal d’una revisió cadastral i fixar-ne 
la periodicitat cada vuit anys. Malgrat que aquesta petició sí que té relació amb el tribut 
municipal, la gestió cadastral no forma part de la gestió tributària de l’IBI, ni per tant de 
les ordenances fiscals. 

Pel que fa als que sí que tenen cobertura legal, amb relació a la taxa d’habitatges 
buits, malgrat que no forma part de l’IBI, aquest equip està treballant amb la seva 
implementació, que també ho vàrem dir en el seu moment. 

Ens demaneu l’eliminació de l’increment general del 2,4 d’increment sense cap 
excepció. Bé, a nosaltres aquí sí que ens sobta una mica la vostra petició perquè en 
les al·legacions de les ordenances de l’any passat vostès ens van demanar l’increment 
de dos impostos que és el de l’ICIO, l’impost de construccions, i el de la plusvàlua. Per 
tant, nosaltres aquest any 2018, potser tard, però hem complert el que vostès ens 
demanaven, aquest increment de tots els impostos, però que també inclou aquest 
impost. 

Pel que fa a la petició de la subvenció de l’IBI als propietaris que cedeixin el seu 
immoble a lloguer social, malgrat, torno a repetir-ho, que les subvencions no formen 
part d’aquestes ordenances fiscals, l’equip de govern està treballant en la 
implementació d’aquesta mesura, com també vàrem anunciar jo crec que a les 
ordenances..., quan portàvem la modificació inicial de les ordenances. 

Així mateix també estudiarem la viabilitat i utilitat i impacte de la petició sobre 
l’aplicació de les taxes d’autobús turístic. Aquest equip de govern també estudiarà al 
llarg d’aquest 2018 la possible modificació d’elles i que ha d’anar realment 
acompanyada del seu estudi per poder fomentar aquesta mesura. 

I pel que fa a la resta de peticions, no les considerem tampoc, les peticions, ja que la 
majoria, també alguna, impliquen reducció d’ingressos, tot i que vostè ja em va dir 
també la manera de poder obtenir més ingressos, aquest cop, però que tampoc les 
considerem. 

I per últim, el Grup de Ciutadans, que sol·liciten tretze mesures de reducció 
d’ingressos sense distingir en la majoria de casos si es posa una subvenció o una 
bonificació. Analitzades aquestes al·legacions, no es distingeix en la majoria de casos, 
com he dit, si és subvenció o bonificació, utilitzen sempre el terme «ajut», però és 
important diferenciar el que és una subvenció o una bonificació. Es considera que per 
la majoria de casos està sol·licitant una subvenció, ho hem entès d’aquesta manera 
pel que hem deduït, i aquestes subvencions entenem que no poden ser objecte 
d’al·legació dintre d’un expedient d’ordenances fiscals en no tractar-se d’una qüestió 
tributària. Pel contrari, si el que sol·licita és una bonificació, pel que fa als impostos, 
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aquestes no poden ser ateses perquè realment no és legal que hi hagi una 
bonificació..., aprovar amb beneficis fiscals, segons la Llei d’hisendes locals. 

Pel que fa a les bonificacions, ens demanen vostès una bonificació a la taxa de llar 
d’infants. Bé, recordar que l’Ajuntament de Girona no cobra taxa de llar d’infants, sinó 
que és un preu públic –crec que és important diferenciar el que és la taxa a preu 
públic– i aquest, per tant, no és un tribut i no és objecte d’expedient aquí, en aquest 
punt de les ordenances fiscals. 

Respecte a altres bonificacions sol·licitades, ja fa anys algunes que estan regulades a 
les ordenances fiscals d’aquest Ajuntament, com per exemple quan es demana la 
bonificació del 75 per cent de l’impost de vehicles elèctrics. I finalment, pel que fa a la 
resta de peticions de Ciutadans, tampoc les hem estimat, no les hem estimat 
procedents. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray té la paraula. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, nosaltres, 
senyora Planas, com que ja sap el que pensava, perquè per això hi ha el Ple 
d’ordenances i tots exposem i sabia que no acceptaria la rebaixa del 10 per cent de 
l’IBI, el no increment del 2,4 per cent de totes les taxes i encara menys l’increment del 
9,4 pel que fa a les escombraries, sincerament li he de dir que li hagués presentat 
aquestes tres al·legacions sabent la seva resposta, per tant, aquest és el motiu pel 
qual ja no les vaig presentar. 
Sap perfectament que amb el tema de l’IBI nosaltres seguirem insistint amb el que el 
senyor Puigdemont va fer amb nocturnitat i «alevosia» l’any 2015, que va ser pujar l’IBI 
un 10 per cent a tots els gironins i gironines per la porta del darrere evitant que es 
beneficiessin de la rebaixa del 10 per cent que s’aplicava des del Govern de l’Estat. 
Considerem que aquest any tampoc s’haurien d’haver pujat de manera lineal totes les 
taxes un 2,4. I pel que fa a la taxa de les escombraries, encara menys un 9,4, perquè 
si vostès agafen l’increment de la taxa d’escombraries dels últims deu anys a la ciutat 
de Girona, l’increment és de més del 50 per cent, cosa molt i molt preocupant. I, per 
tant, en aquest sentit, com comprendrà, no podem compartir la pujada d’aquest 9,4. 

Per tant, nosaltres votarem que no a l’aprovació definitiva de les ordenances. Sí que 
és veritat que hi ha alguna de les al·legacions que vostès avui resolen, perquè hi han 
les dues coses, van en el mateix expedient, que nosaltres agraïm que vostès no ho 
acceptin perquè encara farien aquestes ordenances més dolentes del que nosaltres ja 
considerem que són, però tenint en compte que la votació és única i al final el que 
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compta és l’aprovació final de l’ordenança, doncs jo ja li anuncio que no li donarem 
suport, que jo avui podria tornar a repetir tota la intervenció del dia de l’aprovació 
inicial, però crec que no cal, jo em ratifico en les meves paraules i en la posició del 
meu grup, que no ha canviat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidora, fa sis setmanes 
aproximadament que li vam fer arribar un document amb propostes per a aquestes 
ordenances que avui es porten a aprovació, un document que nosaltres hem elaborat i 
ens ha passat el mateix que amb el pressupost, que no hem obtingut resposta, 
regidora, per part seva. Si la data límit per entrar les al·legacions és el dia 15 a les 14 
hores, entenem, com bé ens ha dit vostè, que estan entrades en temps i forma, però 
que estan entrades a última hora, regidora, no considerem que sigui una excusa 
perquè, com li he dit, nosaltres li vam fer arribar aquest document quan ens vam reunir 
amb vostè, o sigui, fa gairebé sis setmanes. I precisament divendres, regidora, per un 
problema informàtic que jo tenia al meu ordinador no vaig poder accedir al document 
que li vaig fer arribar i la vaig trucar precisament a vostè perquè em remetés el 
document que nosaltres precisament li havíem enviat i és el mateix document que 
nosaltres li havíem posat a sobre la taula el que nosaltres vam entrar per registre, 
regidora. Per tant, que vostès no han tingut temps per mirar-se el que nosaltres 
sol·licitàvem no és una excusa i això és el que ens han dit, Maria Àngels. 

Per tant, creiem que amb el silenci que una vegada més ha fet aquest Govern 
nosaltres no podem votar a favor, però ni de lluny, aquestes ordenances. Maria 
Àngels, creiem que és una llàstima que no s’hagi tingut en compte una vegada més la 
nostra voluntat i creiem que això és una senyal inequívoc que ja existeix un acord amb 
altres forces que per activa o per passiva mantenen un pacte en silenci que amb 
gairebé tota seguretat es tornarà a anunciar en poques setmanes, i d’això n’estem 
completament segurs. Si això es produís, regidora, doncs no ens quedaria altre que 
recordar el Peret per dir que el pacte que vostès tenien amb el PSC, regidora, no 
estaba muerto, estaba de parranda, regidora. I per això nosaltres avui no donarem 
suport a les ordenances que ens presenten. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la 
senyora Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri que n’és d’atrevit a 
vegades el desconeixement, diguem-ho així. Aquí no és que hi hagi cap pacte en 
silenci, senyora Pujola, és que aquestes ordenances, si ho recorda, en vam fer una 
aprovació conjunta. En aquell moment fins i tot vàrem repartir la intervenció perquè 
ens semblava que hi havia introduccions innovadores en les ordenances que havíem 
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introduït vinculades a l’àrea de les quals hi teníem responsabilitats, no tornaré a repetir 
tampoc la intervenció, la vaig fer en aquell moment, però sí destacar totes les línies de 
subvencions a monoparentals, també la referida a l’IBI de famílies amb situació de 
vulnerabilitat i la taxa de pisos buits, que també em semblava una introducció nova i de 
la qual n’estarem amatents. Per tant, en coherència amb allò que vàrem treballar i 
presentar conjuntament, òbviament el nostre vot serà favorable. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach. Endavant. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, jo simplement per emmarcar 
una mica el tema d’ordenances, nosaltres en el Ple d’ordenances, no em repetiré, però 
sí que per emmarcar-ho, vam dir-li que eren unes ordenances poc socials, que 
augmentaven reiteradament, diguéssim, com any rere any, diversos beneficis cap a 
empreses i no precisament a les petites empreses, que hi havia poca progressivitat i 
que no s’introduïen criteris ambientals com nosaltres consideràvem. Li vam fer una 
sèrie de propostes en aquest sentit, com també li vam fer propostes de participació en 
relació amb el tema de les ordenances, que per cert no em responen en el document.  

De totes les propostes que li vam fer, ara ho comptava, són trenta-quatre, no han 
acceptat cap al·legació, cap. Ho dic també perquè fa un moment en el Ple de 
pressupostos em deia aquest tema de si el diàleg anava per les dues parts. Nosaltres 
li vam fer arribar les propostes també molt abans de l’aprovació inicial, li vam entrar 
també poc després d’aquesta aprovació inicial i, per tant, ja fa un temps que la seva 
àrea, diguéssim, en disposa i no ens n’han aprovat cap. Crec que el diàleg falla. 

Sobre la taxa d’habitatges buits..., jo aniré mirant una mica el que m’han respost, 
aquesta taxa d’habitatges buit, que vostè avui n’ha tornat a parlar i ara la senyora 
Sílvia Paneque deia que era una aposta i que valorava molt positivament. Vostès el 
que m’han respost és que malgrat aquest equip de govern estava treballant en la seva 
implementació, les últimes sentències contràries a aquesta taxa recaigudes a 
l’Ajuntament de Barcelona han fet que per prudència s’aturés la seva implementació. 
No sé si la senyora Paneque n’estava al cas, però això el que m’està dient és que no 
pensen tirar-la endavant, per tant, no sé per què en fan esment avui com si 
l’estiguessin tirant endavant. Sincerament és que ara m’ha sorprès a mi. Si aquí em 
diu clarament que han frenat la seva implementació. Jo és que la seva determinació 
que tenen amb altres temes em sorprèn que amb el tema de l’habitatge, doncs no ho 
pugui ser també. 

Amb el tema de l’increment general del 2,4 per cent que vostè em comentava això, 
que li sorprenia perquè l’any passat havíem apostat per l’increment de l’ICIO o de 
l’IVTNU, jo és que en l’al·legació concretament diu: «Eliminar l’augment lineal del 2,4 
per cent en impostos i taxes i aplicar augments parcials segons cada taxa o impost i 
amb criteris de progressivitat.» Ja ho sé que no li concreto això, perquè ja ens 
coneixem i això és una feinada, anar un per un, i si vostè no m’aprova cap ordenança, 
doncs crec que tampoc em pot exigir ara que li vagi entrant detalls d’aquesta 
progressivitat o d’aquest... En canvi, sí que l’any passat evidentment li feia dues 
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propostes. Celebro que aquest any hagin augmentat també, però el que no celebro és 
que sigui de manera lineal, que és precisament el que critiquem en la nostra al·legació. 

Amb relació a la sol·licitud de revisió cadastral i aquesta revisió de cada vuit anys, ja 
ho sé que no és una proposta que pròpiament vagi en el tema de les ordenances, però 
al Ple d’ordenances jo crec que és el moment de parlar d’aquests temes perquè 
nosaltres fa molts anys que li estem fent aquesta proposta. I, de fet, avui vostè també 
em respon que no és el millor moment, perquè estem sortint d’una crisi immobiliària i, 
per tant, també en el Cadastre s’estan implementant fórmules de revisió automàtica 
dels valors de la ponència... Fa sis anys, crec, que li estem fent aquesta proposta, en 
la legislatura passada ja ho fèiem i en aquesta hem continuat. Des de sis anys resulta 
que encara no és el moment adient, em pregunto jo quan serà el moment adient per 
fer aquesta revisió cadastral i em diu, a més a més, que ara s’estan implementant, això 
també fa uns quants anys que m’ho diu. No sé si el Cadastre no fa la feina i, per tant, 
aquestes fórmules no les implementa o no hi ha un termini per implementar-les, jo em 
penso que és important que ho fem nosaltres i avancem nosaltres la feina. No podem 
anar esperant que els altres facin una cosa que sembla que no arriba. 

A nivell de la subvenció de l’IBI o les taxes dels autobusos o aquestes de les grans 
superfícies comercials que em diu que els estudiaran. Jo me n’alegro, me n’alegro que 
després d’uns quants anys fent-li aquestes propostes doncs ara hagin decidit estudiar-
les, però entendrà que aquest «pretenem estudiar-los», així, d’una manera tan vaga, 
no facin que evidentment jo li voti a favor d’aquestes ordenances que concretament no 
avancen en aquest sentit. 

Llavors em diu que la resta de les peticions, i vostè ja ho matisava, que la gran majoria 
impliquen una reducció d’ingressos, però jo precisament el que li dic és que jo ja li he 
fet una sèrie de propostes, li he fet propostes molt concretes i li vaig explicar com ho 
concretava: eliminar l’exempció per rodatge a pel·lícules, eliminar també reducció de 
taxes per instal·lacions publicitàries, modificar la taxa d’ocupació de via pública per 
concerts, etcètera, també eliminar bonificacions del 50 per cent a empreses que 
destinin un percentatge o a entitats de caire solidari o (...). Bé, vull dir, que n’hi he fet 
una llista, que n’hi he posat moltes de propostes. 

Ja acabo. El que sí que m’ha molestat una mica és que llavors acabi dient que «per 
altra banda, la poca concreció d’algunes de les al·legacions fa impossible que a 
aquestes alçades de l’expedient d’aprovació puguin ser valorades». Jo em sembla que 
aquí això no té raó, perquè les propostes les té de fa molt de temps i poder-ne parlar 
en podríem haver parlat. I precisament són vagues perquè enteníem que hi havia 
aquest marge de poder-ho negociar. I sí que les al·legacions pròpiament són 
presentades en el termini que és previst, que no pot ser un altre i bastant aviat 
d’aquest termini, però a més a més, com explicava també la senyora Pujola, les 
propostes les té fins i tot abans d’aquest termini perquè n’havíem parlat prèviament al 
Ple d’aprovació inicial. 

Gràcies.  
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Parlàvem el mes d’octubre d’aquestes ordenances i en aquell moment nosaltres vàrem 
votar en contra i avui també tornarem una altra vegada a votar en contra. Si ho 
recorda, senyora Planas, vam dir que pensàvem que el Govern havia perdut una bona 
oportunitat per fer unes ordenances més interessants socialment i també 
ambientalment. Nosaltres haguéssim volgut unes ordenances més justes i sobretot 
progressives. 

També li dèiem que havíem trobat algunes coses que ens havien agradat en aquelles 
ordenances, parlàvem de les bonificacions de l’IBI per a persones amb especials 
dificultats, parlàvem del fraccionament de la taxa d’escombraries, però és clar el que 
no ens havia agradat és allò que vostès presentaven com a estrella, com a proposta 
estrella, que era l’augment lineal del 2,4 per cent dels impostos i taxes a tots els 
gironins. És clar, això que per vostès era tan ben fet, per nosaltres tenia molts 
problemes. 

Nosaltres no estem en contra que s’augmenti la recaptació, evidentment, i això ha de 
servir per oferir més serveis, però no ens sembla bé que tothom pagui –i ho vam 
explicar– el mateix augment sense distingir pel nivell de renda, ni introduir 
bonificacions significatives per a les persones més vulnerables. Sempre l’augment 
pensem que hauria de ser progressiu i discriminar per renda. Jo el mes d’octubre els 
deia: no ens oblidem de la gent que no arriba a final de mes. I avui ho torno a repetir: 
no ens n’oblidem. Aquest és el nostre model, no oblidar-se d’aquestes persones i 
aquesta és la nostra manera, pensem que s’ha d’ajudar les persones. 

Nosaltres els dèiem: hi ha altres maneres de recaptar més impostos. I nosaltres, i això 
sí que m’hi vull aturar, perquè nosaltres dèiem: augmentar l’IBI de les gran superfícies 
comercials i dels bancs, d’acord? Aleshores, aquí queda reflectida la nostra petició, 
però la resposta no és ben donada, perquè només parlen que..., diu que «incompleix 
la normativa augmentant l’IBI a les grans superfícies bancàries», i a les grans 
superfícies comercials? No ens ho diu pas aquí que incompleix. I per què a Badalona 
ho poden fer? Per què no en parlem un dia, senyora Planas, d’això? Per què a 
Badalona es pot apujar l’IBI a les grans superfícies i aquí a Girona no? Parlem-ne. I 
per què a les al·legacions no contesten exactament el que nosaltres demanem? 
Nosaltres demanem apujar l’IBI de les grans superfícies comercials i la resposta és: 
apujar l’IBI dels bancs no és normatiu. És clar, haurien de fer també un esforç per 
respondre bé. I és clar, jo quan veig que a Badalona ho poden fer, penso i aquí a 
Girona, per què no? Per tant, a mi m’agradaria parlar-ne d’això. Jo ja sé que per 
aquest any ja està, però com que l’any que ve tornarem a fer una altra vegada 
ordenances, doncs en podem parlar i, si de cas, doncs anem a Badalona i ho mirem. 

Per tant, nosaltres els vam dir que presentaríem al·legacions, aquesta és una que per 
a nosaltres és la més important, en vàrem presentar en total divuit, no ens n’han 
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acceptat cap, divuit a zero, o zero a divuit, realment és poc engrescador i per això hi 
votarem en contra. 

Sra.  Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la tinenta 
d’alcalde... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, donar les 
gràcies al grup del PSC pel seu vot favorable. I ho ha dit la senyora Paneque, senyora 
Pujola, governàvem junts en el seu moment i, per tant, no seria de rebut que ara no 
donessin recolzament a unes ordenances que realment les vàrem fer governant junts. 
I, per tant, estant a dintre o fora del Govern s’ha de ser conseqüent amb els actes que 
s’ha fet i, per tant, crec que s’actua de manera correcta donant recolzament a 
aquestes ordenances i per això jo els ho agraeixo. 

La senyora Pujola, jo no entraré a analitzar les seves paraules, que vostè mateixa les 
ha d’analitzar amb calma quan me diu que jo tinc poca o molta predisposició. Jo crec 
que un s’ha de mirar ell mateix la predisposició que té, jo crec que demostro les hores 
que estic en aquest Ajuntament i em poden venir a veure sempre que volen. I el que sí 
que vostès han demostrat és el poc coneixement que tenen de les ordenances i 
qualsevol dia que vulguin jo els explico la diferència entre exempció, bonificació i els 
diferents models que pot haver-hi. 

Pel que fa als habitatges buits que me deia la senyora Pèlach, ho estem estudiant, 
sabem la sentència de l’Ajuntament de Barcelona, però jo sí que he demanat als 
tècnics quina manera podem fer-ho per aconseguir allò que nosaltres havíem portat a 
Ple i que volem fer i, per tant, ho estem estudiant i espero que sigui possible poder-
nos-en sortir. 

Quant al Cadastre, bé, vostès saben que hi ha una regularització cadastral que fa..., 
em sembla que és l’any passat que vaig anar jo a Hisenda a reunir-me amb el 
responsable, la Llei del Cadastre es modifica aquest any 2018, això ja ha sortit en el 
BOE publicat, en el qual hi haurà una modificació. I, per tant, crec que la via ara ja no 
és aquestes modificacions cadastrals que es volen fer, sinó que s’anirà a vies de 
regularitzacions amb períodes també de temps determinats que ho establirà i, per tant, 
hem d’esperar aquesta normativa cadastral que surti en aquest any 2018. 

Pel que fa a la senyora Roca, bé, no ens oblidem de la gent que no arriba a final de 
mes, jo crec que ho hem demostrat, no només amb les ordenances, sinó amb les 
diferents àrees de serveis socials i les àrees de promoció d’intentar ajudar aquestes 
persones i, per tant, crec que les nostres polítiques així ho demostren. I pel model que 
vostè m’ha dit de Badalona, l’estudiarem, tècnicament se’ns diu que no és possible i, 
per tant, nosaltres l’estudiarem i si cal anar a Badalona, doncs cap problema, ja anirem 
a Badalona, només faltaria. 

Moltíssimes gràcies. 



18 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
podríem passar a la votació de l’aprovació definitiva d’aquestes ordenances. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies.  
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els 
vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres i 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra 
dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, definitivament la modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2018. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
En contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I no podem 
acabar aquest Ple sense desitjar-nos mútuament que tinguem tots plegats un bon 
Nadal i que puguem compartir aquestes estones de pau i de serenor una mica amb les 
nostres famílies i lamentar els que no puguin i esperar que tots nosaltres tinguem uns 
dies, doncs, amb una mica de pau i en companyia de la gent estimada. 

Gràcies. Bon Nadal! 

I dit això, quan són les vuit i dos minuts del vespre, s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe.  


