CRÒNICA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 28
D’OCTUBRE DE 2021
1.- Declaració institucional de l’Ajuntament en suport i ajuda a la ciutadania de l’illa de
La Palma per les conseqüències de l’erupció volcànica.
El Ple va acordar enviar un missatge de solidaritat a tota la ciutadania, col·lectius i institucions
de l’illa de La Palma en aquests moments de gran preocupació i traslladar tot el suport a les
persones evacuades de les seves llars i, molt especialment, afecte als qui han perdut els
seus habitatges, els seus cultius o qualsevol altre bé sota la lava. També agrair i felicitar el
treball incansable que estan desenvolupant els equips d’emergència, policies locals, Cossos
i Forces de Seguretat de l’Estat, la UME de l’Exèrcit, organitzacions no governamentals,
professionals del sector sanitari, mitjans de comunicació i tants col·lectius que amb la seva
tasca sobre el terreny contribueixen a reduir les conseqüències d’aquest fenomen de la
naturalesa. I traslladar aquests acords a tots els ajuntaments afectats, en especial, el del
Paso, Los Llanos de Ariadne i Tazacorte, al Cabildo de l’illa de La Palma i al Govern de les
Canàries.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar que es tractava d’una declaració institucional, de tots els
grups municipals, de suport moral, ja que l’ajuda econòmica els havia d’arribar del govern
central i d’Europa.
Tots els grups municipals van ratificar aquest suport. En Comú Podem també va demanar
que aquesta declaració no es quedi en l’oblit un cop hagi passat l’auge mediàtic.
2.- Aprovació inicial de la modificació d’ordenances reguladores.
El Ple va aprovar inicialment la modificació de les ordenances següents: Ordenança
reguladora de la Tinença d’animals de companyia, Ordenança de Policia i de Bon Govern,
Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats i Ordenança
reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar les modificacions de cadascuna d’aquestes ordenances
reguladores:
En l’Ordenança municipal de policia i bon govern, en relació a la via pública, es modifiquen
les condicions i casos per a l’autorització de la col·locació a la via pública de taules, cadires
i baguls frigorífics i similars amb finalitat lucrativa.
En l’Ús de les instal·lacions esportives municipals s’incorporen la
normativa administrativa del gimnàs i les instal·lacions esportives de la
pista de bàsquet 3x3 i del circuit Can Montcau 24H.
En la Tinença d’animals de companyia s’afegeix un apartat que estableix
el pagament avançat d’una part del cost d’obtenció, renovació i modificació
de la llicència.

En la Intervenció administrativa en les activitats, en relació a la
tramitació electrònica, s’afegeix un termini al tràmit de comunicació prèvia d’espectacles o
activitats extraordinàries, previ a la seva celebració.
ERC va posar objeccions a dues d’aquestes quatre modificacions. En relació a l’Ordenança
reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats, va comentar que la
modificació entrava en contradicció amb la norma i la llei, i que creien que vulnerava els drets
dels interessats. En relació a l’Ús de les instal·lacions esportives municipals i, concretament,
al circuit Can Montcau 24H, va comentar que se sentien enganyats amb aquest circuit.
El regidor d’Esports, Fran Sánchez, va explicar que la regulació del circuit de motos només
és per quan s’utilitzi per a motos, que només serà un cop l’any, durant les 24 Hores. Aquest
circuit, però, serà útil tot l’any i es podrà utilitzar per a altres activitats, que no siguin de
motor, com podrien ser proves de bici, les quals no entren en contradicció amb cap
normativa i no cal regular.
En Comú Podem va posar sobre la taula una contradicció en relació al circuit de motos per
a les 24 Hores i va dir que primer es va aprovar un acord per preservar la bassa de Can
Dunyó i després, a pocs metres d’aquesta bassa, s’ha muntat aquest circuit de motos.
Ciutadans va dir que es tractaven de modificacions tècniques necessàries.
Junts també va comentar que el seu grup se sentia enganyat amb el circuit de motos de
Can Montcau.
PSC - a favor
ERC - en contra
En Comú Podem - abstenció
Ciutadans - a favor
Junts - abstenció
3.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2022.
El Ple va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir
per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós. També va aprovar provisionalment
per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les Ordenances fiscals següents, així
com el seu text refós:
- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
- Ordenança Fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor
dels terrenys de naturalesa urbana
- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de
documents administratius

- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències
o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament
d’escombraries i altres residus municipals
- Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions situats en
terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
- Ordenança Fiscal número 36 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola bressol
- Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals
de companyia i per concessió de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos
També es va aprovar imposar la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local per
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i aprovar l’ordenança
fiscal reguladora de la mateixa.
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va comentar les modificacions més significatives:
En la Taxa per expedició de documents administratius s’ha reordenat la manera d’accedir
a les còpies.
En la Taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terrenys d’ús públic i
indústries de carrer i ambulants, s’afegeixen els rodatges cinematogràfics.
En la Taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
s’augmenta el número de terminis de fraccionament en 4.
L’Impost de Béns Immobles s’adequa segons la previsió de l’IPC.
En relació a la Taxa per a la prestació del servei d’escola bressol, es
redueix l’import de les taxes per al curs 2022-23, tant de quota com de
menú, amb la idea de fer l’educació de 0 a 3 anys cada dia més pública,
igualitària i accessible.

També s’afegeix una ordenança fiscal nova reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local de les instal·lacions de transport d’energia
elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
ERC va mostrar-se en desacord amb l’augment de l’IBI i va dir que els ciutadans encara
no s’han recuperat del Covid i que és un impost que no va lligat a serveis públics de primera.
Sobre la taxa d’escombraries, va comentar que el fraccionament en quatre terminis de
pagament no tapa l’augment de la taxa que es va fer l’any passat.
En Comú Podem es va mostrar a favor de la rebaixa de les quotes de l’escola bressol, que
va qualificar d’un petit pas cap a una educació de 0 a 3 anys pública i de qualitat, però va
dir que caldria aconseguir que fos 100% pública. També va comentar que aquesta rebaixa
es plantejava per al curs 2022-2023 i que, per tant, només afectaria 4 mesos de l’any vinent.
I va dir que esperava que no fos un acte electoralista i segueixi la rebaixa. Per altra banda,
es va mostrar en contra de l’augment de l’IBI i va fer dues preguntes a l’equip de govern:
si era necessari i si era el millor moment, que ells creien que no.
El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va contestar que la situació econòmica de l’Ajuntament
era bona però que calia mantenir els bons números i que en aquests moments les dades
de l’atur han millorat i s’han equiparat a les d’abans de la Covid. També va dir que l’IBI era
un impost més just, ja que estava vinculat al que es tenia i no era igual per a tothom.
Ciutadans va explicar que estava a favor de la majoria de punts però en contra de l’augment
de l’IBI, ja que estava en contra de qualsevol pujada d’impostos.
Junts va dir que estava a favor de la rebaixa de l’escola bressol, però que l’augment de
l’IBI no era necessari ni era el moment de fer-lo. En relació a l’IBI, també va comentar que
qui més té més paga, però que l’augment serà per a tothom. I, en relació a dues altres
modificacions, va dir que no s’hauria de repercutir en les taxes la gestió dels tècnics
municipals.
PSC - a favor
ERC - abstenció
En Comú Podem - en contra
Ciutadans - abstenció
Junts - abstenció

4.- Aprovació inicial de la modificació del pressupost de l’exercici 2021.
El Ple va aprovar inicialment la modificació del pressupost de l’exercici 2021
per suplement de crèdit i crèdit extraordinari, resultant la suma dels crèdits
a incrementar en un total de 841.100€, a finançar amb el romanent de
tresoreria.

El Portaveu del PSC, Fran Sánchez, va comentar la necessitat de més diners en algunes
partides:
Per als Plans d’ocupació vinculats a l’Oficina Covid.
Per a les despeses de personal de neteja.
Per l’augment del preu de la gestió de residus.
Per l’augment de l’activitat de la Brigada d’obres després de la frenada de la feina durant
els mesos forts de pandèmia i, conseqüentment, la necessitat de més diners per a
manteniment de vies publiques i per a més eines i estris.
Perquè s’han fet el doble de franges contra incendis per recomanació de la Generalitat.
Perquè els costos del bus no s’havien calculat bé.
Per la necessitat de liquidar el 2019 del Fons Comarcal de Serveis Socials.
Per l’augment d’ajudes de Serveis Socials relacionades amb la Covid.
Per ajustar el pressupost destinat a la Mancomunitat.
Per la necessitat de liquidar el 2019 del Consell Comarcal.
Per l’augment de la senyalització a causa de l’augment de les tasques i les
activitats.

Per a la subvenció de tres vehicles de Protecció Civil que no
funcionen i cal substituir de manera urgent.
Per a Lliçà Peruanitos.
ERC va recordar que el seu grup havia votat favorablement al pressupost 2021 perquè
s’havia inclòs una partida per a l’Oficina Covid, la qual ha funcionat. Va dir que ara hi havia
modificacions relacionades amb l’Oficina Covid per a Plans d’ocupació, educació, serveis
socials... Però,

va dir no estar d’acord amb la reducció del romanent i la seva utilització per a execucions.
També va dir sospitar que s’estaven guardant diners per al darrer any de mandat, previ a
les eleccions.
En Comú Podem va comentar que estàvem a les portes d’un nou pressupost i que potser
algunes coses es podien esperar i no calia tocar el romanent; va posar d’exemple els
vehicles de Protecció Civil. També va dir que les modificacions pressupostàries haurien de
servir per fer petites rectificacions, per a coses inesperades, no per fer un pressupost
paral·lel. I va comentar que intuïen que no s’acabarien de gastar tots els diners que
s’augmentaven i que quedaria un romanent semblant, que estarà compromès per l’any
vinent, que és preelectoral. L’Alcalde va explicar que el pressupost és viu, que s’estableixen
unes línies principals però després passen coses i cal modificar-lo, i que l’estalvi s’està
revertint en la població. En relació als vehicles de Protecció Civil, va comentar que el termini
de lliurament de vehicles s’havia allargat en general i que ara hi havia l’oportunitat
d’aconseguir aquests vehicles.
Ciutadans va comentar que es tractava de la 3a modificació del pressupost 2021, que
entenien l’augment de costos d’algunes partides, però que no n’entenien d’altres i que ells
revertirien l’estalvi en altres qüestions.
Junts va comentar que hi havia partides que els sorprenia que no s’haguessin ajustat en el
pressupost inicial, però que n’hi havia d’altres que no es podien preveure. Va dir que tenia
la sensació que l’equip de govern anava sobre la marxa. També va comentar que el
romanent s’hauria d’utilitzar per fer coses excepcionals i que, a més, considerava que hi
havia altres necessitats i mancances. I va concloure que creia que es volia retenir per tenir
capital per al proper any preelectoral i que no estaven aquí per fer partit sinó per fer
municipi.
PSC - a favor
ERC - en contra
En Comú Podem - en contra
Ciutadans - en contra
Junts - en contra

