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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 

ASSISTENTS: 
 
ALCALDE: 
Josep M. Cruset Domènech, de 
Convergència i Unió 
 
REGIDORS: 
Per Convergència Democràtica 
de Catalunya: 
Xavier Gallego Seuba 
Verònica Torres Ferrant 
Maria Cros Torrents 
Jordi Domingo Ferré 
Carles Garcia Jardí 
Sergi Pedret Llauradó 
Mireia Massó Ametller 
 
Per Candidatura Unitat Popular: 
Pere Campíñez Salas 
Roser Torres Sanz 
 
Per ERC/AVANCEM/ 
Acord Municipal:  
Jordi Ortiz Boria 
Marcel·lí Garriga Masdeu 
 
Secretària-Interventora: 
Marta Cuesta García 

 
       Ref.  PLE  14/15 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial 
de la vila de Riudoms, essent les dotze hores 
i sis minuts del vespre del dia trenta de 
desembre de l’any dos mil quinze, sota la 
presidència del Sr. Alcalde, Sr. Josep M. 
Cruset Domènech, es reuneixen els senyors 
que s'esmenten al marge, assistits de la 
Secretària-Interventora, per a celebrar la 
sessió extraordinària i urgent convocada pel 
dia d'avui en primera convocatòria. La Sra.   
Montserrat Corts Vilaltella excusa la seva 
assistència. 
 
Obert l'acte per la presidència, es passen a 
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del 
dia de la sessió, adoptant-se els següents 
acords: 
 

 
 
 
1/. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
 
El Sr. Alcalde manifesta que el caràcter extraordinari i urgent ve produït per l’únic 
punt de l’ordre del dia, el qual és de tràmit urgent, per tal de resoldre les al·legacions 
i aprovar definitivament l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2016.  Per la qual cosa, se sotmet a la ratificació del Ple. 
  
D’acord amb allò que disposa l’article 79 Real Decret-Llei 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, se sotmet a la ratificació del Ple de 
l’Ajuntament la convocatòria de la sessió d'avui amb caràcter extraordinari i urgent. 
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El Ple, una vegada vistos els fets que motiven la urgència, l'aprova per unanimitat. 
 
 
 
2./ RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI DE 2016 I DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez, Roser 
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego, 
Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles Garcia, Sergi Pedret, Mireia 
Massó i l’Alcalde-President, això que segueix: 
 
Primer.- Pel que fa a l’al·legació número 1 presentada pel Grup municipal d’ERC-
AVANCEM-AM a l’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb l’Ordenança Fiscal núm. 17, 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda el següent: 
 
Es desestima l’al·legació que proposa introduir diferents percentatges de 
bonificació a les famílies nombroses relacionats amb la categoria de família 
nombrosa i amb el valor cadastral de l’habitatge habitual, atès que l’article 6è. 
Bonificacions de l’Ordenança Fiscal núm. 17 no és objecte de modificació en 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016. 

 
A més cal dir que l’Ordenança Fiscal núm. 17 de l’Ajuntament de Riudoms ja té 
establerta una bonificació per a famílies nombroses d’un 10% de la quota íntegra de 
l’impost sobre béns immobles urbans, de conformitat amb el que estableix l’apartat 4 
de l’article 74 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals,  que regula les bonificacions potestatives de l’impost sobre béns 
immobles. 
 
Segon.- Pel que fa a l’al·legació número 2 presentada pel Grup municipal d’ERC-
AVANCEM-AM a l’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb l’Ordenança Fiscal núm. 17, 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda el següent: 
 
En primer lloc, es desestima l’al·legació que proposa fixar diferents tipus de 
gravamen per a béns immobles urbans que s’aplicarien en funció del valor cadastral 
del bé immoble, atès que aquesta proposta no s’adequa a la normativa legal 
reguladora de l’impost sobre béns immobles, en quan a que de conformitat amb 
l’article 72 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, només preveu que els ajuntaments poden establir, per als béns 
immobles urbans, exclosos els d’ús residencial, tipus de gravamen diferenciats 
atenent als usos establerts en la normativa cadastral per la valoració de les 
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construccions, és a dir, ús comercial, esportiu, cultural, religiós, etc. I, a més, aquest 
tipus només podran aplicar-se, com a màxim, al 10 % dels béns immobles urbans 
del terme municipal que, per a cada ús, tinguin major valor cadastral. 
 
En segon lloc, es desestima l’al·legació presentada per d’ERC-AVANCEM-AM, 
atès que el tipus de gravamen establert en l’acord provisional de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016 està situat entre el mínim i el màxim 
aplicable als béns immobles urbans, de conformitat amb el que preveu la Llei 
d’Hisendes Locals i els tipus de gravamen de la resta de béns immobles (rústics i de 
característiques especials) no es modifiquen. 
 
Tercer.- Pel que fa a l’al·legació número 1 presentada pel Grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’aprovació provisional de l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda 
el següent: 
 
Es desestima l’al·legació que proposa mantenir el tipus de gravamen als béns 
immobles urbans del 0,56%, atès que l’acord provisional de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016, preveu un tipus del 0,648 % que està situat 
entre el mínim i el màxim aplicable als béns immobles urbans, de conformitat amb el 
que preveu la Llei d’Hisendes Locals. 
 
A més, si es manté el tipus de gravamen aplicable als béns immobles urbans durant 
l’any 2015, suposaria una reducció de la recaptació total del Padró d’IBI del 17,53 % 
derivat de l’aplicació per a l’exercici 2016 del coeficient d’actualització de valors 
cadastrals aprovats en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016 i això 
posaria en risc la qualitat dels serveis municipals. 
 
Quart.- Pel que fa a l’al·legació número 2 presentada pel Grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’aprovació provisional de l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda 
el següent: 
 
Es desestima l’al·legació que proposa eliminar la bonificació establerta al punt 1 
de l’article 6è de l’Ordenança Fiscal núm. 17, que regula la bonificació en la quota 
íntegra de l’impost als immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les 
empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, atès que aquesta és 
una bonificació obligatòria establerta a l’article 73 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i, per tant, és d’obligada 
aplicació per l’ajuntament, de conformitat amb la normativa legal vigent. A més, 
l’ordenança té fixat el mínim percentatge aplicable en aquesta bonificació, que és 
del 50%. 
 
Cinquè.- Pel que fa a l’al·legació número 3 presentada pel Grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’aprovació provisional de l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb 
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l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda 
el següent: 
 
Es desestima l’al·legació que proposa incorporar bonificacions concretes per a 
persones i col·lectius desafavorits atès que, de conformitat amb el que disposa 
l’article 9 de la Llei reguladora de les hisendes locals (RDL 2/2004), no es poden 
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament 
previstos a les normes amb rang de llei. És a dir, l’article 73 i 74 del RDL 2/2004 no 
preveu cap bonificació per aquests col·lectius, excepte per a les famílies nombroses 
que ja contempla l’actual Ordenança Fiscal núm. 17 d’aquest ajuntament reguladora 
de l’impost sobre béns immobles urbans. 
 
Sisè.- Pel que fa a l’al·legació número 4 presentada pel Grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’aprovació provisional de l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda 
el següent: 
 
En primer lloc, es desestima l’al·legació que proposa implantar un model de 
fiscalitat progressiva lligat a la renda dels propietaris i subjectes passius titulars dels 
béns immobles, atès que no es concreta ni es defineix aquest model de fiscalitat 
progressiva ni tampoc s’acredita cap fonament jurídic que el justifiqui.  
 
En segon lloc, es desestima aquesta al·legació atès que l’ordenança fiscal vigent 
reguladora de l’Impost sobre béns immobles i la modificació proposada han fixat el 
tipus de gravamen dels béns immobles de conformitat amb el que preveu la Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
Setè.- Pel que fa a l’al·legació número 5 presentada pel Grup municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) a l’aprovació provisional de l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, en relació  amb 
l’Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de l’Impost sobre béns immobles, s’acorda 
el següent: 
 
Es desestima l’al·legació que proposa implantar mesures correctores per tal 
d’incrementar les taxes i impostos per aquells habitatges i construccions que es 
trobin buits propietat d’entitats bancàries, atès que les ordenances reguladores de 
taxes no són objecte de modificació en el present expedient de modificació de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 2016 i respecte els impostos no es concreta ni es 
defineixen aquestes mesures correctores ni tampoc s’acredita cap fonament jurídic 
que les avalin, per tant no es poden estudiar ni estimar mesures indeterminades. 
 
Vuitè.- Aprovar definitivament l’expedient de modificació de les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2016 i la derogació la derogació de l’ordenança fiscal núm. 12, 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en els equipaments esportius 
municipals. 
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Novè .- Notificar aquest acord a tots els que han presentat al·legacions amb 
indicació del recursos aplicables. 
 
Desè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i el text modificat de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2016, segons l’expedient tramitat al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona per a la seva entrada en vigor a partir del dia 1 de gener de 
2016. 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les dotze hores i  vint-i-
nou minuts del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén 
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària interventora, que certifico. 
 
 L'Alcalde,                                                   La secretària interventora, 
 
 
 
 
 
 
     Josep M. Cruset Domènech       Marta Cuesta García 
 
 
 


