
12 - 

crònica

Ple extraordinari del 19 de desembre
1.- Ratificació de la urgència 
de la sessió.
El Ple va aprovar la urgència de 
la sessió plenària. 
L’Alcalde va explicar que s’ha-
via convocat una sessió ex-
traordinària urgent del Ple per-
què hi havia una al·legació del 
grup municipal d’ERC sobre les 
Ordenances fiscals 2020 i, si 
no s’aprovaven el 2019, no es 
podien aplicar l’1 de gener del 
2020, i les ordenances fiscals 
van lligades al pressupost. 

PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CON-
TRA
Cs: A FAVOR
JUNTS: EN CONTRA

2.- Resolució d’al·legacions i 
aprovació definitiva de les Or-
denances Fiscals per al 2020. 
El Ple va desestimar l’al·legació 
presentada per ERC sobre les 
Ordenances fiscals per al 2020 
que feia referència a l’agment 
de la taxa d’escombraries. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va ex-
plicar que l’Interventor havia 
donat resposta a tots els punts 
de l’al·legació i que l’augment 
de la taxa d’escombraries que-
dava justificat. L’Alcalde va re-
cordar que, malgrat l’augment 
de la taxa, hem de ser cons-
cients que els ingressos no co-
breixen el servei. 
ERC va recordar que ja havia re-
clamat anteriorment que a l’es-
tudi faltaven dades i que l’al·le-

gació era una eina legal que es 
tenia. ERC va insistir en què a 
l’estudi falten dades i que no re-
flecteix els costos reals. També 
va dir que el cost del personal 
encara no estava justificat i que 
no es concreten les partides on 
s’imputa la recollida.  
L’Alcalde va dir que creia sufi-
ciant l’estudi, que només havia 
de demostrar que el servei és 
deficitari. 
En Comú Podem va votar-hi en 
contra al·legant que havien re-
but la documentació a darrera 
hora i no havien tingut temps 
d’examinar-la ni de parla-ne en 
assemblea, que és com treballa 
el grup. 
Ciutadans també va dir que no 
havien tingut temps de treballar 

la documentació, però que els 
semblava bé la resposta de l’In-
terventor, tot i no estar a favor 
de l’augment de les taxes. 
Junts va votar-hi en contra per 
desconeixement, ja que no 
havien tingut temps de treba-

llar-ho.
PSC: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
EN COMÚ PODEM: EN CON-
TRA
Cs: A FAVOR
JUNTS: EN CONTRA


