Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/8

El Ple

Extraordinària

Data

22 de desembre 2020

Durada

Des de les 21:00 fins a les 21:20 hores

Lloc

https//meet.localret.cat/PleSolsonaExtraordianri22122020

Presidida per

David Rodríguez González

Secretària actal.

Immaculada Jané i Viñals

ASSISTÈNCIA DELS MEMBRES AL PLE
Nom i cognoms

Càrrec

Assisteix

David Rodríguez i González

alcalde president

Sí

Rosó Barrera i Call

1r tinenta d’alcaldia

Sí

Ramon Montaner i Viladrich

2n tinent d’alcaldia

Sí

Judit Gisbert i Ester

3a tinenta d’alcaldia

Sí

Ramon Xandri i Solé

4a tinent d’alcaldia

Sí

Sara Alarcón i Postils

regidora d’ERC

Sí

Joan Parcerisa i Albacete

regidor d’ERC

Sí

Marc Barbens i Casals

portaveu del grup municipal de JUNTS

Sí

Isabel Pérez i Martínez

regidora de JUNTS

Sí

Francesc Xavier Torres i Romero

regidor de JUNTS

Sí

Maria Pilar Viladrich i Massana

portaveu del grup municipal d’Alternativa
per Solsona-CUP

Sí

Òscar García i Companys

regidor d’Alternativa per Solsona-CUP

Sí

Encarna Tarifa i Fernández

portaveu del grup municipal del PSC-CP

Sí
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Tipus de convocatòria

Número: 2020-0009 Data: 03/02/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Immaculada Jané i Viñals (2 de 2)
Secretària actal.
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 734993df08b855055d0b5454f6fdddce

David Rodríguez González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 03/02/2021
HASH: 3644ff0be0d2797edb4197645ed05377

ACTA

Una vegada verificada per la secretària actal. la constitució vàlida de l’òrgan, el
president obre la sessió, procedint a la deliberació sobre l’únic assumpte inclòs a
l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA
Expedient 1667/2020. Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals 2021
Favorable

Tipus de votació: ordinària

A favor: 7, en contra: 2, abstencions: 3

Durant el termini d'exposició al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb
edicte publicat al BOP de Lleida núm. 213 del dia 4 de novembre de 2020, s'ha
presentat en temps i forma la següent al·legació:
1. Registre d’entrada núm. E-RE-1140, del dia 10 de desembre de 2020, de la
Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida.
L’al·legació presentada ha estat informada per la interventora municipal i ha
estat tractada a la comissió informativa que es va dur a terme el dia 17 de
desembre de 2020.

ACTA DEL PLE

«El Ple de l’Ajuntament de Solsona va acordar, en data 29 d’octubre de 2020,
aprovar provisionalment per a l’any 2021 la modificació de les ordenances fiscals.

Número: 2020-0009 Data: 03/02/2021

L’alcalde dóna compte de la proposta que es presenta a la consideració del ple i
que diu així:

En l’al·legació es demana:

2. Suspensió de l’aplicació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules,
cadires i altres elements (terrasses) durant tot l’exercici 2021.
3. Suspensió de l’aplicació de la Taxa per reserva d’estacionament prohibit a
titulars d’establiments hotelers i d’activitats recreatives musicals i de restauració
durant tot l’exercici 2021.
4. Continuïtat de l’aplicació del mínim de facturació de 6m3 de consum d’aigua
durant tot l’any 2021.
5. Introducció d’una Disposició Transitòria a l’Ordenança que reguli la taxa
d’escombraries.
6. Establiment de mecanismes automàtics de devolució immediata dels imports
indegudament cobrats durant l’exercici 2020 de la Taxa per Reserva
d’estacionament prohibit a titulars d’establiments hotelers i d’activitats
recreatives musicals i de restauració durant tot l’exercici 2021.
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1. Bonificació a l’Ordenança Fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles.

Atès que sobre aquests aspectes al·legats es fa constar que:
1. L’IBI és un impost que recau sobre el propietari de la finca, no sobre el titular
de l’activitat.
2. La suspensió de l’aplicació d’una taxa no té a veure amb l’expedient de
modificació de les ordenances per l’exercici 2021, atès que el Ple de
l’Ajuntament de Solsona ho pot acordar sempre que concorrin les
circumstàncies que ho facin oportú.
3. Aquest punt no afecta a Solsona.

5. Es sol·licita la suspensió temporal automàtica d’aquesta taxa durant el termini de
vigència de les mesures de salut pública i una bonificació del 50% durant els
períodes en què estigui permesa l’obertura dels establiments i activitats.
La suspensió de l’aplicació d’una taxa no té a veure amb l’expedient de
modificació de les ordenances per l’exercici 2021, atès que el Ple de
l’Ajuntament de Solsona ho pot acordar sempre que concorrin les
circumstàncies que ho facin oportú.
6. Aquest punt no afecta a Solsona.

ACTA DEL PLE

La suspensió de l’aplicació d’una taxa no té a veure amb l’expedient de
modificació de les ordenances per l’exercici 2021, atès que el Ple de
l’Ajuntament de Solsona ho pot acordar sempre que concorrin les
circumstàncies que ho facin oportú.

Número: 2020-0009 Data: 03/02/2021

4. A Solsona, la taxa pel servei d’abastament d’aigua no té cap mínim de facturació
i es factura els metres cúbics que realment es consumeix.

Primer. Desestimar l’al·legació presentada atès que la suspensió de l’aplicació de
les taxes no té a veure amb l’expedient de modificació de les ordenances per
l’exercici 2021, atès que el Ple de l’Ajuntament de Solsona ho pot acordar sempre
que concorrin les circumstàncies que ho facin oportú.
Segon. Aprovar amb caràcter definitiu la modificació de les ordenances fiscals per
l’exercici 2021, amb el mateix text que l’aprovat provisionalment.
Tercer. Publicar l’acord definitiu i el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i
en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
http://solsona.eadministracio.cat.
Quart. Notificar aquest Acord a la Federació Provincial d’Hostaleria de Lleida.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde-President per tot el relacionat amb aquest assumpte.
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Per aquests motius, es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

Tot seguit pren la paraula Ramon Xandri i Solé, regidor delegat d’Hisenda, i explica
que en relació a l’al·legació presentada comparteix el fons però no la forma. Diu que
la greu situació que viu el sector obligarà a l’Ajuntament a adoptar decisions,
aprovar ajuts i destinar recursos. Però la forma i la quantia s’ha d’estudiar i fer-ho
també d’acord amb les possibilitats de l’Ajuntament.

Tot seguit es procedeix a la votació i la proposta presentada s’aprova per 7 vots a
favor dels regidors David Rodríguez i González (ERC), Rosó Barrera i Call (ERC),
Ramon Montaner i Viladrich (ERC), Judit Gisbert i Ester (ERC), Ramon Xandri i Solé
(ERC), Sara Alarcon i Postils (ERC), Joan Parcerisa i Albacete (ERC), 3 abstencions de
Marc Barbens i Casals (JUNTS), Isabel Pèrez i Martínez (JUNTS), Xavier Torres i
Romero (JUNTS) i 2 vots en contra de Maria Pilar Viladrich i Massana (ApS-CUP),
Òscar Garcia i Companys (ApS-CUP).

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària actal., estenc aquesta acta.
Vist i plau
El president

La secretària actal.
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Tot seguit pren la paraula Maria Pilar Viladrich i diu que el grup municipal d’ApSCUP valorarà sempre positivament el fet que els ciutadans o interessats utilitzin els
mecanismes que preveu la llei per donar a conèixer les opinions i problemàtiques.
De fet, el grup municipal de la CUP va utilitzar aquest mateix mecanisme l’any
passat, en la tramitació dels pressupostos municipals. La regidora afegeix que ella
té clar que el sector de l’hostaleria és el més afectat per aquesta crisis, atès que ja
es va cap al tercer tancament de l’activitat, i considera molt necessari aprovar
formes d’ajuts. Tant bonificacions a l’IBI com a les taxes ho veu una bona mesura.
També consideren correctes aplicar exempcions a les ordenances fiscals ja que
creuen que el camí és més just i més ràpid que l’atorgament de subvencions. El seu
grup municipal votarà en contra de la proposta.

ACTA DEL PLE

Tot seguit pren la paraula Marc Barbens i diu que consideren correcte que els
col·lectius i ciutadans facin arribar peticions d’esmenes i/o objeccions a les
decisions que pren l’Ajuntament. En relació a les peticions que es formulen, algunes
les troba positives però altres veu que no s’adapten al nostre municipi. Per aquest
motiu, el grup municipal de Junts s’abstindrà en aquesta votació. El regidor afegeix
que, en el cas que la pandèmia obligui a adoptar mesures de tancament l’activitat
de bars i restaurants, el sector quedarà greument afectat i els ajuts que oferirà el
govern estatal i autonòmic seran insuficients i serà necessari ajuts municipals.
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No li agrada la forma de presentar una al·legació genèrica sense tenir en compte les
circumstàncies del municipi i desconeixent les previsions que l’Ajuntament té per
ajudar aquest col·lectiu.

