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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 

Identificació de la sessió 
 
Número 5/2016 
Caràcter: ordinària 
Data: 02/11/2016 
Horari:  10,30  a 11,00  hores 
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
Pere Genescà Girbau, alcalde 
Gemma Genescà Bellmunt, regidora 
Ramon Torra Vilà, regidor 
Judit Torrentsgenerós Criado, secretària 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de les sessió anterior. 
2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia. 
3. Proposta d’acord aprovant provisionalment per l’exercici 2017 la modificació de les orde-

nances fiscals 
4. Assumptes sobrevinguts amb caràcter urgent 
5. Precs i preguntes. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- L’alcalde obre la sessió; la secretària llegeix els esborranys de les sessions anteriors, 
del dia 27/07/2016 i el ple les aprova per unanimitat dels assistents. 
 
2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia. 
 
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització i Règim jurídic de les 
Corporacions Locals, l’Alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des 
de la darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de 
l’Administració municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, 
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previst en els articles 22.2.a i 46.2 e de la Llei de Bases de Règim Local i 50.2 a de la 
llei Municipal de Catalunya. 
Les resolucions han estat a disposició dels regidors/es a la secretaria de la Corporació, 
per la quina cosa el Ple en resta assabentat. 
 
3.- Proposta d’acord aprovant provisionalment per l’exercici 2017 la modificació de les orde-
nances fiscals 
 

 El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultània-
ment a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat esta-
bleix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributa-
ris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplica-
ció. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina norma-
tiva fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciuta-
dans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 
12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitza-
da, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei regu-
ladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat 
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú 
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió 
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquida-
ció, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Or-
denances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:   

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans

I la modificació de la numeració de les ordenances fiscals que seguidament es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm.7 reguladora de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d’empreses ex-
plotadores de serveis de subministrament 
d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 13 

 

reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic 

Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per llicències o la compro-
vació d’activitats comunicades en matèria 
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d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació dels ser-
veis d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotme-
timent a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per prestació de serveis 
den cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local 

Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans 

Ordenança Fiscal núm. 29 reguladora de la taxa per subministrament 
d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abu-
sivament a la via pública 

Ordenança Fiscal núm. 37 reguladora de contribucions especials  

Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per expedició de docu-
ments administratius 

Sent la nova numeració la següent: 

Ordenança Fiscal núm.6 reguladora de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local, a favor d’empreses ex-
plotadores de serveis de subministrament 
d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 7 

 

reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i 
ambulants i rodatge cinematogràfic 
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Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per llicències o la compro-
vació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme 

Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per la prestació dels ser-
veis d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotme-
timent a prèvia llicència, comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats 

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per prestació de serveis de 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local 

Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans 

Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per subministrament 
d’aigua 

Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abu-
sivament a la via pública 

Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de contribucions especials  

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per expedició de docu-
ments administratius 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisio-
nals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definiti-
vament aprovats. 

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

 

6.- Assumptes sobrevinguts: 

L’alcalde pren la paraula i proposa la incorporació en l’ordre del dia d’un dos assumptes 
sobrevinguts: 
  
 1.- Proposta d’acord d’aprovació inicial el pressupost únic municipal i les seves bases 
d’execució així com la plantilla de personal per l’exercici de 2017 

 2.- Proposta d’acord aprovant la disponibilitat 

Sotmesa la urgència a votació aquesta és aprovada per unanimitat dels assistents i els 
punts queden incorporats a l’ordre del dia. 
 
La secretària dóna lectura a la proposta següent: 
  
1.- Proposta d’acord d’aprovació inicial el pressupost únic municipal i les seves bases 
d’execució així com la plantilla de personal per l’exercici de 2017 
 
Vist l'avantprojecte de Pressupost i les seves Bases d’Execució per l’exercici de 2017. 
I d'acord els articles 168 i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les  Hisendes Locals sobre documentació i aprovació dels Pressupostos de 
l’Entitat Local,  
 
L’alcalde-president proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost únic municipal i les seves bases d’execució així com la 

plantilla de personal per l’exercici de 2017 quin resum per capítols és el següent : 
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ESTAT D’INGRESSOS 
TOTAL CAPÍTOL I 80.000,00 
TOTAL CAPÍTOL II 2.500,00 
TOTAL CAPÍTOL III 17.335,00 
TOTAL CAPÍTOL IV 113.341,28 
TOTAL CAPÍTOL V 100,00 
TOTAL CAPÍTOL VII 85.159,84 
TOTAL 298.436,12 

 
ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOL I 80.761,60 
CAPÍTOL II 86.913,26 
CAPÍTOL III 922,35 
CAPÍTOL IV 8.854,00 
CAPÍTOL VI 110.881,07 
CAPÍTOL IX 10.103,84 
TOTAL 298.436,12 

 
 
 
2. Aprovar la plantilla de la Corporació per aquest any 2017 i les seves retribucions adequant-

les al que es disposa en el Decret-Llei d’aprovació dels Pressupostos de l‘Estat per a 2017 i 
trametre una còpia de la mateixa a la Direcció General d’Administració Local. 

 
3. Plantilla de la Corporació per a 2017: 
 
Plantilla de la corporació i relació de llocs de treball 
 
Annex 1. Plantilla de la corporació.  
 
 
Denominació Nombre de places Grup 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 

  

 
1. Amb habilitació de caràcter nacional 

  

 
Secretària-Interventora  
(dedicació 20% compartit amb Ajuntament de l’Estany)

 
1 A1 
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2. Escala d’Administració General 

  

 
Subescala administrativa 

 
 

 
Administrativa 

 
1 C1

 
3. Escala d’Administració especial 

  

 
Subescala tècnica 

 
 

 
Tècnic superior arquitecte 
(dedicació parcial 8h/mensuals) 

 
1 A1

 
4. Brigada en general 

 
Empleat laboral              1      AP 

 
 
Annex 2. Relació de llocs de treball 
 

Denominació Grup N. Destí C. Específic Altres com-
plements 

Règim Escala Subescala Forma 
Provisió 

Secretaria-
intervenció 

A1 20 9138,19 2978,84 Funciona-
ri 

Habilita-
ció Naci-

onal 

Secretaria-
intervenció 

Concurs 

 
Observacions: Dedicació 20% compartit amb l’Ajuntament de l’Estany 
 

Denominació Grup N. Destí C. Específic Altres com-
plements 

Règim Escala Subescala Forma 
Provisió 

Administra-
tiva 

C1 16 10.068,24  Funciona-
ri 

General Administra-
tiva 

Concurs-
oposició 

 
 

Denominació Grup N. Destí C. Específic Altres com-
plements 

Règim Escala Subescala Forma 
Provisió 

Arquitecte A1 30 1465,52  Funciona-
ri 

General Tècnica Concurs-
oposició 

 
 

Denominació Grup N. Destí C. Específic Altres com- Règim Escala Subescala Forma 
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plements Provisió 
Peó de Bri-

gada 
C2    Laboral   Concurs-

oposició 
 
4. Exposar al públic aquest acord mitjançant anunci al BOP i al tauló d’edictes de 

l’Ajuntament durant el termini de quinze dies, transcorregut el termini si no s’han presentat 
reclamacions l’acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de nou acord corporatiu. 

 
5. Trametre un exemplar de l’expedient de Pressupost a l’Administració de l’Estat i a la Gene-

ralitat de Catalunya. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 
 
La secretària dóna lectura a la proposta següent: 
 
2.- Proposta d’acord aprovant la disponibilitat de crèdit per import de 5.000 € corresponent al 
Fons de contingència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.27000.  

En el Pressupost per l’exercici 2016 s’ha constituït un fons de contingència previst en 
l’aplicació pressupostària 929.27000 per import de 5.000 € que ve finançat per ingressos dels 
capítols 1, 2 i 4. 

Atès que en data 27/04/2016 el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord de no disponibilitat del 
crèdit del Fons de contingència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.2700, a l’espera 
de la materialització dels ingressos que porta associats per la seva reposició a disponible.  

Vist que s’ha produït la materialització d’ingressos (en la fase de Reconeixement de Drets) de 
les la aplicacions pressupostàries de l’IBI i que permet la reposició total a disponible del fons de 
contingència, per import de 5000 euros. 

Vist ’informe d’Intervenció que consta a l’expedient 

Es proposa al Ple l’adopció del següent: 

ACORD 

Únic. Aprovar la disponibilitat de crèdit per import de 5000 € corresponent al Fons de contin-
gència previst en l’aplicació pressupostària 2016/929.27000.  

Sotmesa la proposta a votació aquesta es va aprovar per unanimitat dels assistents. 

 



 

 

 

A J U N T A M E N T  

D E  

G R A N E R A  

 

Plaça de l’Església, 10  –  08183 GRANERA  –  Tel. 93 866 81 52  –  Fax 93 866 81 52  –  granera@diba.cat 

 

7.- Precs i preguntes 

No hi ha precs ni preguntes 

 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta. 

La secretària        Vist i plau 
         L’alcalde 
 


