ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 20 DE JUNY DE 2014
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 81/2014
Data: 20/06/2014
Horari: 18,00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les divuit hores del dia vint de juny de dos mil catorze, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a tractar dels
assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que
cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2014 .
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, es proposa als reunits,
l’adopció dels següents
ACORDS:
“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
a) Ordenança fiscal núm.13: Taxa per la prestació del servei de piscina i
altres esports que es practiquin en immobles municipals.
Article 6è. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
a) Piscina
Majors a partir de 16 anys/dia
De 6 a 15 anys i jubilats/dia
Festius: majors a partir de 16 anys/dia
Festius: de 6 a 15 anys/dia
Abonaments temporada
Familiar (2 adults i fills menors de 16 anys)
Família nombrosa (2 adults i fills menors de 16 anys)
Individual a partir de 16 anys
Menors de 6 a 15 anys i jubilats

Colònies
Majors a partir de 16 anys/ dia
Petits de 6 a 15 anys
Monitors

EUROS
6,00
4,00
6,00
4,00

80,00
75,00
50,00
35,00

5,00
3,00
gratuït

Inscripció curset natació
b) pista tenis
abonament temporada
pista -tenis hora dia
pista -tenis hora nit
Menors de 6 anys

5,00

35,00
6,00
9,00
gratuït

c) Polisportiu:
Hora dia: 11 €
hora nit: 16€
Per dies: 21 € / dia
d) Pista Padel
Hora dia: 12 €.Hora nit: 16 €.Segon.- Aprovar l’establiment de la taxa pel servei de recollida d’animals domèstics,
d’acord amb el text íntegre que es detalla a continuació:
ORDENANÇA FISCAL NÚM.21
TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL),
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal,
l’Ajuntament estableix la taxa per recollida i custodia d’animals domèstics.

Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa:
La recollida i custodia d’animals recollits a la via pública.
Article 3. Subjectes Passius
En són subjectes passius els propietaris dels animals recollits i/o persones
directament interessades en benefici de les quals s’hagi prestat el servei o bé els
responsables de situacions que requereixin l’actuació municipal.
Article 4. Quotes tributàries

La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes:
1.- Animals recollits a la via pública, estança fins a 100,00 €
24 hores en local municipal
2.- Animals recollits a la via pública, estança fins a 200,00 €
48 hores en local municipal

Article 5. Normes de gestió i recaptació
La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei de recollida.
L'import de la taxa es farà efectiu a les oficines municipals contra el lliurament d'un
comprovant que s’haurà de presentar per a poder retirar l’animal.
Article 6. Infraccions i sancions
Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents
són responsables de la defraudació que es pugui produir en l'expedició dels
comprovants referits, amb la penalització conseqüent d'acord amb les disposicions
legals vigents.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica vigent i altres normes de
desenvolupament , i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què
es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten
causa.

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin

oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 regidors de L’A
i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3 Regidors de CiU.
INTERVENCIONS:
Sr. Argenter: El grup municipal de CiU no està d’acord amb l’augment de preu de
l’ordenança fiscal nº 13 taxa per la prestació del servei de piscina i més concretament
amb l’augment del 20% de l’entrada d’un dia.
A partir del mes de juliol molts visitants del nostre poble són gent que s’allotja als
hotels i Cases Rurals del nostre municipi que venen a passar uns dies o unes setmanes
i amb aquests preus que ens proposa l’equip de govern, 6€ majors de 16 anys i 4€ de 6
a 15 anys per l’entrada d’un dia a aquest col·lectiu que ens visita banyar-se a la nostra
piscina és tot un luxe que molts d’ells no es poden permetre.
Posem per exemple:
Pare i Mare majors de 16 anys (6€) són 12€ + 2 fills entre 6 i 16 anys (4€) són 8€ =
20€ al dia.
Ja sabem que ens diran que molts d’aquests establiments ja tenen piscina pròpia, però
és obligació del nostre Ajuntament de donar un servei a un preu assequible als nostre
visitants.
Trobem a faltar un abonament de 1 setmana, o de 15 dies per aquest col·lectiu a un
preu competitiu.
Un altre possibilitat que trobem a faltar es l’entrada de ½ dia, de 10 a 2 o de 2 a 7, que
de segur que tindria molt èxit.
Pel que fa als abonaments de temporada i tenint en compte que amb la crisis que
estem passant molta gent no pot marxar de vacances i te que optar per la Piscina
Municipal, esperàvem que l’equip de govern ens proposaria una rebaixa considerable
en el preu de tots els ABONAMENTS DE TEMPORADA donant a entendre que
l’Ajuntament els fa costat.
Sí, ja sabem que ens diran que el cost de manteniment de les piscines és alt, si ja ho
sabem però aquest argument es desmunta si observem amb que i com s’estan gastant
els impostos que paguen tots els contribuents del nostre poble actualment. Senyors
VOLER ES PODER, pel nostre grup banyar-se es un dret i no un privilegi, si la calor
es per a tots, l’aigua per refrescar-se també hauria de ser-ho.
Respecte a aquets abonaments de temporada trobem a faltar:
ABONAMENT ESPECIAL PER LA GENT EMPADRONADA AL MUNICIPI (un
preu especial per qui paga els impostos al nostre poble)

ABONAMENT ESPECIAL PER AL COL·LECTIU QUE ESTA A L’ATUR
ABONAMENT ESPECIAL PER A GENT AMB DISMINUCIÓ FÍSICA
ABONAMENT DE 10 ENTRADES (a preu especial per a gent empadronada al
municipi i que vol anar puntualment a la piscina a un preu assequible i raonable)
També volem fer una observació sobre l’obertura del Bar a les nits quan es fa alguna
activitat al poliesportiu. Hem pogut observar que la gent que accedeix a l’esmentat bar
ho fa per una porta petita d’accés a la piscina i camina els 25 metres de llargada de la
piscina paral·lelament a l’aigua i per sobre de paviment que suposadament està
prohibit accedir amb calçat de carrer a la instal·lació. Demanem que l’accés al Bar
només sigui permès per la porta general d’accés a la piscina.
Sr. Alcalde: En resposta en tot això i per refrescar-los, no amb aigua si no amb la
memòria, primer que aquestes tarifes fa molt de temps que estan aplicades pel seu
propi govern de CiU, i els hi pregunto, vostès saben el cost que representa per
l’Ajuntament obrir la piscina?
Sr. Argenter: No, no el sé.
Sr. Alcalde: D’acord, perfecte. Això és el que volia sentir. Perquè no s’han llegit les
ordenances ni quan és hora de parlar-ne.
Sr. Argenter: Si que les hem llegit.
Sr. Alcalde: Perdoni, jo no le interromput sigui educat. Jo li explicaré, el socorrista
al 2011 va costar 8.917€, només el socorrista. El 2012, 11.783€. El 2013, 10.355€ i és
un servei obligatori que s’ha de donar. El 2014 preveiem que ens costarà 9.550€. La
conservació de la zona esportiva el promig de 3 anys és de 10.000€. L’energia
elèctrica de la zona esportiva el promig de 3 anys és de 2.000€. Total de despesses
21.550€.
Ingressos del 2013, 15.586€. Ingressos del 2012, 17.073€. Ingressos del 2011,
14.749€. Total ingressos previstos, 16.000€. Previsió d’aportació de l’Ajuntament
5.550€. Com vostès molt bé han dit són de la butxaca i dels impostos de tota la gent
de Viladrau. Després d’això no tinc res més a dir, només volia justificar aquests preus.
També dir que hi hagut un canvi, el tema de les edats, que abans eren fins a 13 anys i
ara el preu infantil és fins a 16 anys i res més. Simplement, perquè la gent pugui saber
el perquè d’aquestes puges.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
18’15 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

