
Sessió: CSPCA2022/3
Consell sectorial de participació ciutadana i 

associacions

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
1. Identificació de la sessió

Núm: CSPCA 2022/3
Caràcter: ordinari
Data: 21/10/2022
Horari: 20:00 hores a les 21:00
Lloc: Sala virtual telemàtica

2. Assistents

Daniel Esqué Vidal
M. Assumpta Pijuan Tarragó
Noèlia Soto Gonzalez
Joan Pujal Llombart
Ramon Miralles Graells
Carme Pont Ninot (secretària)
Jordi Palou Mena
Florentí Sans Alemany
Laia Recasens Elias
Rosa M. Perelló
Jaume Vilalta Lloses

S’excusen:
M. Alba Pijuan Vallverdú
Joan Amézaga Vall
Ivonne Pont Valera
Rosa Pedrós Pujal
Jordi Auberni Serra
Francisco Canas Romero
Josep Mestres Assamara
Pere Ramon  Pont Roca
Anna Boada Cruellas
Carlos Vílchez Ribera
Núria Robert Ferrer
Silveri Caro Cabrera
Núria Robert Ferrer

3. Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Modificació de les Ordenances fiscals
3. Precs i preguntes
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4. Desenvolupament de la sessió

1. El Sr. Daniel Esqué obre la sessió el dia 21 d’octubre de 2022 a les 
20:00 hores.

Quant al primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta 
anterior. Aquesta s’aprova sense cap esmena.

2. I passant al segon punt de l’ordre del dia, el Sr. Daniel Esqué explica 
que, en el Ple de la setmana que ve, se sotmetrà a debat i votació 
les següents modificacions de les ordenances fiscals:

Modificació de l’Ordenança fiscal núm.1 reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles
Explica el Sr. Esqué que s’esdevé la circumstància que, un veí dels 
pobles del municipi que instal·la de plaques solars, amb l’actual 
redactat de l’ordenança, no possible que s’aculli, alhora, a la 
bonificació de l’IBI per viure en un poble del municipi de Tàrrega 
(50% de l’IBI) i la de 4 anys per posar una instal·lació solar.
Per això l’equip de govern  proposarà, al Ple de la corporació la  
modificació l’actual redactat de l’article 5è pel següent, amb 
efectes de l’any 2023 i següents, a fi que ambdues bonificacions 
puguin ser acumulatives. 

“Les bonificacions previstes en l’apartat 5è i apartat 6è seran 
acumulables. La resta de bonificacions establertes en els apartats 
anteriors no són acumulables. Quan per un mateix exercici i subjecte 
passiu, concorrin els requisits pel seu gaudiment, s’aplicarà la 
bonificació de major quantia”.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 2 reguladora de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques
Explica el Sr. Esqué que es proposarà al Ple la modificació de l’article 
9 i de  l’annex I d’aquesta ordenança a efectes de l’exercici 2023 i 
següents.
En la modificació de l’article 9 s’estableixen dues categories de via, 
la primera amb un coeficient de 2,60 i  la segona d’un 2,35. 
I com a resultat de la modificació de l’annex i s’engloben els carrers 
de la trama urbana de Tàrrega en la primera categoria i en la 
segona categoria els polígons i els pobles del municipi.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 9 de la taxa per 
manteniment i serveis al cementiri municipal
Explica el Sr. Esqué que, en aquesta ordenança, es proposarà al Ple 
la modificació de l’article 6è: quota tributària, en el seu epígraf 
primer: Assignació de sepultures i nínxols a efectes de l’exercici 2023.
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La modificació consistirà en la supressió del quadre de tarifes de 
nínxols de segona mà.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 11 reguladora de la taxa 
per la recollida d’escombraries.
Explica el Sr. Esqué que, amb relació a aquesta ordenança, l’equip 
de govern proposarà al Ple l’increment d’un 3,5 % dels imports de la 
taxa de recollida d’escombraries per adequar-los a l’increment del 
cost del servei. 

La finalitat és repercutir l’increment de cost del preu/tona de 
deixalles de la taxa de l’abocador, que ens factura el Consorci de 
Residus, i  l’increment del cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Afegeix, el Sr. Daniel Esqué, que, per altra banda, no es repercuteix 
en la taxa, el possible increment de despesa d’Urgell Net, derivada 
de l’aplicació de la recollida de brossa “porta a porta”, ja que, 
existeix un cert grau d’ incertesa en la materialització de l’aplicació 
d’aquest mètode i en el calendari de posada en marxa.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa 
per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic, 
Annex 2 parades de venda no sedentària al mercat del dilluns
Explica el Sr. Esqué que la proposta que s’elevarà al Ple, consistirà en 
establir, fruit d’ una nova reglamentació del mercat impulsada pel 
departament de promoció econòmica, un preu per metre lineal i dia 
de parada del dilluns, per les parades fixes amb abonament 
trimestral, i un altre per les parades esporàdiques. 
A més, també es proposa un coeficient corrector de la taxa segons 
el carrer d’ubicació de la parada.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa 
per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic, 
Annex 5 Maquinària i materials de construcció.
Explica el Sr. Esqué que la proposta que s’elevarà al Ple, té el seu 
origen en el departament de governació i té com a finalitat la millora 
de l’eficàcia del control de l’ocupació de la via pública.
La proposta consisteix en el canvi del meritament per setmanes al 
meritament per dies, en el cas de les tanques, bastides i o 
maquinària, i en el canvi del meritament per dies, en el cas dels talls 
de la circulació del carrer, a meritament per hores.

Modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa 
per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic, 
Annex 13 Utilització de l’espai polivalent merca-3
Explica el Sr. Esqué que la proposta que s’elevarà al Ple adequa els 
imports per la utilització als costos reals de l’espai.
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Modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa 
per la utilització privativa i l’aprofitament especial del domini públic, 
Annex 21 Utilització privativa de la zona de lleure Felip Robinat.
Explica el Sr. Esqué que la proposta que s’elevarà al Ple comporta 
una actualització de preus amb la finalitat d’adequar els imports per 
la utilització als costos reals de l’espai que es quedaven molt curts 
amb relació a la taxa que s’aplicava. 

Aprovació de l’ordenança de prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributari número 1 reguladora de l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en les vies municipals.
Explica el Sr. Esqué que aquesta ordenança respon a necessitats 
organitzatives i d’actualització de preus. 
Afegeix el Sr. Daniel Esqué que l’actualització de preus ha estat 
sol·licitada per  part de l’empresa EYSA que és la concessionària 
actual de la gestió i recaptació de la zona blava, i tal com s’estipula 
en les clàusules del contracte signat amb aquest Ajuntament. 

Aprovació dels preus privats de l’aparcament soterrani de la plaça 
de les Nacions Sense Estat i modificació de l’ordenança de preus 
públics per l’ús de l’aparcament municipal de l’Avinguda Catalunya
Explica el Sr. Esqué que quan als pàrquings de la plaça de les 
Nacions i de l’Avinguda Catalunya, se n’actualitza els preus diaris, en 
canvi, els abonaments es mantenen al mateix preu.

3. I seguidament intervé, en primer lloc, el Sr. Joan Pujal i afirma que no 
està d’acord amb els increments de la taxa de recollida 
d’escombraries perquè, no es disposa del coneixement del cost real 
del servei, per la manca de recursos del ciutadà per pagar la taxa a 
causa dels efectes de la inflació econòmica actual i perquè el  
servei del Consell Comarcal  és deficient. 
Afirma, el Sr. Pujal, que els contenidors estan bruts i deixats i les tapes 
estan trencades o no existeixen i, en els llocs que n’hi ha, es fa difícil 
per la gent gran d’obrir-les.

A les afirmacions del Sr. Joan Pujal li respon la Sra. Laia Recasens.
La Sra. Laia Recasens explica que, en la proposta que l’equip de 
govern elevarà al Ple per la modificació de les ordenances del 2023, 
malgrat l’increment de la taxa en un 3,5%, no es repercuteix al 
ciutadà cap increment derivat de la recollida de la brossa, ja que, és 
el Consell Comarcal qui no es mostra transparent en els comptes, la 
qual cosa fa que no es disposi de les dades sobre el cost real del 
servei. 
Els increments en la brossa –afirma la Sra. Laia Recasens- provenen 
de l’increment de tarifes del Consorci per la Gestió de Residus Urbans 
de l’Urgell, és a dir, de l’entrada en l’abocador de la fracció de 
rebuig, amb l’increment del cost del preu/tona de tractament dels 
residus i del  cànon de l’Agència Catalana de Residus (Generalitat).
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Respon també, la Sra. Laia Recasens, a l’afirmació del Sr. Joan Pujal 
en què qualificava el servei de la brossa com a “deficient”, i el 
qualifica de “prou bo”, malgrat hi hagi “punts calents” dels quals en 
responsabilitza al ciutadà i la seva actitud incívica.
Quan a la dificultat d’obertura de les tapes dels contenidors per part 
de la gent gran, la Sra. Recasens ofereix com a solució la recollida 
de la brossa “porta a porta” que es preveu properament.

I seguidament intervé el Sr. Florentí Sans i expressa la incoherència 
que suposa, des del punt de vista del ciutadà, l’augment de preu de 
la brossa i el fet que no s’hagi acomplert amb el compromís de 
l’equip de govern de posar en marxa de la recollida de la brossa 
“porta a porta”. Afirma el Sr. Florentí Sans que, en aquest cas, la taxa 
hauria d’haver quedat congelada, ja que, quan finalment es porti a 
terme, se sumarà l’augment del 3,5% d’aquest any a l’augment 
considerable del preu de la taxa de la recollida de la brossa que 
intrínsecament es produeix quan s’aplica un sistema “porta a porta”. 

Respon al Sr. Florentí Sans la Sra. Laia Recasens i diu que no 
necessàriament el preu de la taxa de la recollida de brossa amb el 
sistema “porta a porta” ha de resultar més car que l’actual sistema 
amb contenidors.
Seguidament, la Sra. Laia Recasens argumenta que, tot i que la 
recollida és més cara perquè implica més sous, hi ha altres variables 
que incideixen en el preu final de la taxa i que suposaran un estalvi 
com la previsible disminució de les tones de rebuig que es recolliran i 
entraran en l’abocador i la reducció de la part “d’impropi” en la 
brossa orgànica.

D’altra banda, la Sra. Laia Recasens afirma que la taxa de la brossa 
és més baixa a Tàrrega que en molts altres pobles amb una 
grandària similar a Tàrrega.

Recolza l’afirmació de la Sra. Laia Recasens, el Sr. Daniel Esqué i diu 
que un bon servei de gestió de la brossa no és barat i el fet de 
congelar la taxa implicaria carregar el dèficit d’ingressos en una altra 
partida.

Intervé, de nou, el Sr. Florentí Sans, discrepa de les afirmacions de la 
Sra. Laia Recasens i afirma que no considera que el servei d’Urgell 
Net sigui el correcte.
Explica, el Sr. Florentí Sans, que, aquest estiu, Urgell Net no ha 
complert amb la seva obligació contractual en matèria de neteja 
de contenidors, la qual cosa, ha provocat males olors i brutícia i, per 
tant, demana que l’Ajuntament faci un seguiment d’aquest aspecte 
per detectar incompliments.
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La Sra. Laia Recasens pren nota del suggeriment del Sr. Florentí Sans.

Seguidament, intervé la Sra. Rosa M. Perelló amb els següents 
arguments: 
a) Està d’acord amb l’exposició sobre els increments en els costos 

de la brossa que ha fet la Sra. Laia Recasens

b) Està d’acord amb el Sr. Florentí Sans que, des del punt de vista de 
l’usuari, el servei de recollida de brossa que efectua Urgell Net, no 
és satisfactori.

c) Està d’acord que, les actituds incíviques dels ciutadans, 
increment el preu que l’Ajuntament paga per la recollida de la 
brossa. 
Per lluitar contra aquest element que encareix la factura que 
l’Ajuntament paga per la brossa, la Sra. Rosa M. Perelló 
recomana fer pedagogia cívica.

En aquest sentit, la Sra. Laia Recasens anuncia que properament 
es farà una campanya de conscienciació amb l’objectiu de 
disminuir el nombre de voluminosos que es deixen al carrer.

d) Sosté, però, que és necessari estudiar i analitzar l’aplicació a 
Tàrrega d’altres fórmules de recollida de la brossa a part de la de 
recollida porta a porta de 2 fraccions. 
Afirma la Sra. Perelló que amb aquest sistema que es proposa es 
continuarà tenint contenidors al carrer amb “punts calents”.

e) No està d’acord amb l’aplicació de la taxa d’escombraries per 
unitat d’habitatge, ja que, mentre, l’import que abona Tàrrega al 
Consell Comarcal es calcula distribuint el cost total del servei pel 
nombre d’habitants de la comarca que el gaudeix, la taxa de la 
recollida es cobra per unitat d’habitatge.
Explica la Sra. Rosa M. Perelló no es genera el mateix volum de 
brossa un habitatge de 2 habitants que un de 4.

Li respon a aquesta qüestió, la Sra. Laia Recasens i argumenta 
que aquesta incongruència es resoldrà quan s’apliqui el sistema 
“porta a porta”, ja que, només llavors, es podrà calcular quant ha 
de pagar cada habitatge per poder establir una taxa justa 
segons el volum de residus que generi i la qualitat del seu 
reciclatge.

Seguidament, intervé el Sr. Daniel Esqué i convida a reflexionar sobre 
la possibilitat que el Consell Comarcal assumís el cicle integral de la 
recollida de les escombraries, és a dir, la gestió del servei i la 
recaptació de la taxa tal com fa el Consell Comarcal de la Segarra.



Sessió: CSPCA2022/3
Consell sectorial de participació ciutadana i 

associacions

Li replica la Sra. Rosa M. Perelló que és estrany que una proposta 
com aquesta provingui d’una formació política com la CUP que 
aposta per remunicipalitzar serveis i afirma que sempre és millor que 
l’Ajuntament tingui el control sobre un tema com la brossa que 
qualifica de “sensible”.

El Sr. Daniel Esqué puntualitza que el terme “remunicipalització” no és 
aplicable en aquest cas, ja que, aquest concepte es refereix al fet 
que l’administració aboca per a sí els serveis que un dia havia 
externalitzat, tot contractant una empresa privada i el Consell 
Comarcal és administració pública no pas empresa privada.

Seguidament intervé, de nou, la Sra. Rosa M. Perelló i argumenta que 
hi ha una motivació electoralista de l’equip de govern en el fet que 
no s’hagi acomplert amb el compromís de posar en marxa la 
recollida “porta a porta” de la brossa.
Respon a l’afirmació de la Sra. Rosa M. Perelló, la Sra. Laia Recasens, 
i afirma que, en tot moment, l’equip de govern ha vetllat davant la 
gerència de Consell Comarcal per l’impuls dels tràmits pendents, 
com les licitacions dels cubells per les cases i de l’aplicació 
informàtica, però, afirma la Sra. Laia Recasens, que desconeix si es 
resoldran abans o després de les eleccions.
Seguidament intervé, de nou, el Sr. Florentí Sans i argumenta que, 
considerant que vivim un moment de dificultats econòmiques de les 
famílies, està a favor de baixar una o dues dècimes els coeficients 
d’aplicació de IBI, ja que les circumstàncies d’amortització de crèdits 
que donaren lloc a la important pujada d’aquests coeficients anys 
endarrere, ja no són les mateixes.
Li respon el Sr. Daniel Esqué, que certament la càrrega financera 
baixarà durant el 2023 amb l’amortització de dos préstecs, però que, 
per una banda, la pujada generalitzada de preus al consum 
repercuteix en l’increment de la despesa de  l’Ajuntament i, per altra 
banda, en temps de crisi, l’equip de govern opta per no renunciar a 
organitzar activitats com a fórmula per dinamitzar el sistema 
econòmic i social targarí. Afegeix el Sr. Daniel Esqué que el moment 
d’obrir el debat serà el 2024.
Intervé en el tema, la Sra. Rosa M. Perelló i explica que, l’any 2012, 
durant el seu mandat, es va pujar l’IBI perquè, amb la finalització del 
període de carència de 4 anys dels préstecs contractats per 
l’anterior equip de govern del Sr. Frederic Gené, la càrrega financera 
va arribar als 3,5 milions d’euros, però –diu la Sra. Rosa M. Perelló- 
actualment, aquesta càrrega financera ha disminuït fins als 2 milions 
i, per altra banda, l’aportació Estatal s’ha incrementat en 700.000 €.
Així doncs, la Sra. Rosa M. Perelló defensa que la pressió fiscal de l’IBI 
s’havia d’haver rebaixat en 2 punts anuals durant aquesta legislatura 
en compensació a la disminució de la càrrega financera de 
l’Ajuntament.
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Seguidament intervé, de nou, la Sra. Rosa M. Perelló es mostra a 
favor de: 
a) Incrementar les bonificacions per les instal·lacions fotovoltaiques 

per apostar per les energies verdes.
b) Establir una taxa per tenir un animal de companyia, ja que, bona 

part del descontentament en la brossa i la neteja viària pot 
provenir d’actituds incíviques dels propietaris d’animals de 
companyia.

c) Establir una taxa sobre la distribució de publicitat per sufragar el 
cost en neteja de carrers que la seva activitat comporta. 

Respon a la Sra. Rosa M. Perelló, el Sr. Daniel Esqué tot convidant al 
grup de l’oposició a trobar-se amb l’equip de govern per aprofitar 
l’estudi i la tasca que van començar en direcció a implantar 
aquesta nova taxa.
Finalment, Intervé el Sr. Joan Pujal i  demana, el reposament de les 
papereres que es van retirar, i  que les reunions d’aquest Consell 
Municipal de Participació siguin  presencials i no virtuals.

4. A les 21:00 del dia 21 d’octubre de 2022, el Sr. Daniel Esqué, agraeix 
la presència dels assistents i aixeca la sessió de la qual, com a 
secretària,  n’estenc aquesta acta.

       La secretària                                                                         Vist i plau
                           La presidenta
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