
ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 22 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 12 
Dia: 22-12-2015 
Inici de la sessió: 20:00 hores   
Fi de la sessió: 20:15 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde 
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
Laura Castell i Carrió 
Sandra Palomino i Vega 
Clara Puig i Mas 
M.Carme Alòs i Pintó 
Josep Corrons i Cors 
Josep Díaz i Leiva 
Eduard Padrós i Campos 
Aleix Solé i Sellarès 
Eva Subirana i Fernández 
José Juan Roda i Rubio  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint 
hores del dia 22 de desembre de 2015, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número 12 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
 



1.- DICTAMEN APROVACIÓ RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS PRESENTADES PER ICV-EU I 
APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 
2016.................................................................................................................................................. 2 

VOTACIÓ: .................................................................................................................................................5 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1.- DICTAMEN APROVACIÓ RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS PRESENTADES PER 
ICV-EU I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES 
FISCALS ANY 2016 

 
ANTECEDENTS 
 
En sessió extraordinària del Ple de la Corporació de data 3-11-2015 es va aprovar 
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals que hauran de regir a partir de 
l’1 de gener de 2016. 
 
Dins el termini d’exposició pública dels acords provisionals s’ha presentat un escrit 
d’al·legacions per part de Josep Joan Roda Rubio, regidor del grup municipal d’IC-V 
que resumides són les següents: 
 
ORDENANÇA FISCAL 1.1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 

Aprovar bases de convocatòria de subvencions de la que es puguin beneficiar les 
persones i famílies en una situació de major dificultat econòmica i que puguin 
justificar, en base a la seva renda i ingressos familiars que no podran fer front al 
pagament de la l’impost en la seva totalitat. 

 
- introduir un quart epígraf en l’article 5 d’aquesta ordenança que incorpori la 

possibilitat de bonificació progressiva en funció de la qualificació energètica de 
l’habitatge tal com preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2016. 

 
ORDENANÇA  FISCAL  1.3:  IMPOST  SOBRE  ELS  VEHICLES  DE  TRACCIÓ 
MECÀNICA: 
 

Introduir una bonificació potestativa per a vehicles amb menor impacte ambiental per tal 
d’actualitzar-la i ajustar-la a la realitat actual tot fent-la progressiva en funció del grau 
d’emissió de CO2. 

 
ORDENANÇA FISCAL 3.7: TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES. 
 

Introduir una bonificació per ocupacions de terrenys d’ús públic amb materials de 
construcció, bastides o runes fruït d’obres de millora de l’accessibilitat i l’habitabilitat 
de la llar.” 

 
ORDENANÇA FISCAL 1.4: IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES: 
 

I n t rodu i r  una bonificació del 90% de la quota de l'impost a favor de les 
construccions, instal·lacions que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat 
de la llar” 



 
Introduir una  bonificació per obres com a mesura d'incentiu per a la modernització del petit 
comerç 
 

Fonaments de dret 

Consta a l’expedient l’informe de Secretaria i d’Intervenció, el qual conclou que s’han 
de declarar inadmissibles les al·legacions relatives a les modificacions de les 
ordenances fiscals 1.3 l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i, 3.7 de la taxa per 
l’ocupació  de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, en base a que no 
han estat objecte de modificació en l’acord d’aprovació inicial del Ple del dia 3-11-
2015, i desestimar  la resta d’al·legacions en base a que es proposen bonificacions 
d’impostos no previstes a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ni cap altra 
normativa amb rang de llei. 

De conformitat amb e que es disposa a l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS presentat per Joan 
Josep Roda Rubio en el sentit següent: 

1.1 APROVAR una bonificació de la quota de l’ICIO del 90%,  a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 
habitabilitat dels discapacitats. 

1.2 DECLARAR INADMISSIBLES   les al·legacions relatives a les modificacions de 
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica i sobre la taxa per l’ocupació  de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals... en 
base a que no han estat objecte de modificació en l’acord d’aprovació inicial del Ple del 
dia 3-11-2015. 

1.3 DESESTIMAR  la resta d’al·legacions en base a que es proposen bonificacions 
d’impostos no previstes a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ni cap altra 
normativa amb rang de llei. 

SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu  text refós. 

TERCER.-  APROVAR DEFINITIVAMENT per a l’exercici de 2016 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu 
text refós: 

Ordenança Fiscal núm. 1.1 Reguladora de l’Impost sobre Béns immobles 
  

Ordenança Fiscal núm. 1.2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats econòmiques 
  

Ordenança Fiscal núm. 1.4 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
  

Ordenança Fiscal núm. 1.5 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
instal.lacions i obres 

  

Ordenança Fiscal núm. 3.2 Reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a 



aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de 
qualsevol mena 

  

Ordenança Fiscal núm. 3.4 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. 4.4 Reguladora de la Taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local 

  

Ordenança Fiscal núm. 4.8 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’ensenyaments especials en establiments 
municipals 

  

Ordenança Fiscal núm. 4.10 Reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 
  

Ordenança Fiscal núm. 4.13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 
de lloguer de cadires, entarimat i anàlegs. 

  

Ordenança Fiscal núm. 5.1 Reguladora del Preu públic per la prestació del 
Servei d’atenció domiciliària 

 
QUART.-  DEROGAR l’Ordenança Fiscal núm. 4.9 reguladora de la Taxa per la 
prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials, per duplicitat tota 
vegada que es va aprovar l’Ordenança Fiscal 5.1 reguladora del Preu públic per la 
prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 

CINQUÈ.- PUBLICAR en el BOPB els acords definitius de modificació de les 
ordenances fiscals per a 2016, i el text íntegre del seu text refós. 

SISÈ.- INDICAR que contra aquest acord definitiu de modificació d’ordenances fiscals 
podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest acord i de les 
Ordenances al Butlletí Oficial de la Província. 

 
El senyor Alcalde exposa que el ple s’ha convocat per donar resposta a l’escrit 
d’al·legacions presentat pel grup d’IC,  explica que com queda clar en el dictamen que 
tanmateix s’ajusta al que s’ha informat des dels serveis de secretaria i  d’intervenció, 
algunes propostes no es poden accepta, com és el cas de bonificacions de l’IBI que si 
la llei no ho preveu i en d’altres casos no  es poden modificar taxes que no han estat 
objecte de modificació en l’aprovació inicial. En tot cas s’ha acceptat la proposta 
d’aplicar una bonificació de l’ICIO per obres de d’adaptació de la vivenda per a 
discapacitats. El senyor Alcalde diu que també cal fer una reflexió amb les 
plantejaments que fa IC, està molt bé demanar bonificacions però que s’ha de ser 
conscient que si baixen els ingressos no hi haurà prou recursos per atorgar els ajuts 
que es pretenen,    
 
L’alcalde  dóna la paraula al regidor  d’IC-EV Josep Joan Roda: 
 
Pren la paraula el senyor Josep Joan Roda diu que no s’estendrà molt perquè ja 
queda ben explicat a l’escrit que ha presentat, respecte a l’IBI fonamentava la seva 
proposta per ajudar a famílies que es troben en situació d’atur de llarga durada fet que 
provoca  una situació de manca de recursos per cobrir necessitats bàsiques i per tant 
també per fer front a la totalitat de les seves obligacions tributàries. Diu el senyor Roda 
que ja coneixen l’existència d’un reglament d’ajuts individualitzats però és diferent el 



que proposem que és un reglament de subvencions específic per l’IBI, que no caldria 
aprovar-ho ara mateix. 
Respecte a que la llei de pressupostos no recull aquesta bonificació en funció de la 
qualificació energètica de l’habitatge, a ell li consta que va ser una esmena que es va 
introduir en la tramitació al senat, però que en tot cas si l’informe de la secretaria i la 
intervenció es diu que no consta a la llei de pressupostos deu ser així. 
 
Intervencions de la resta de grups: 
 
Per part d’ERC, Conxita Padró, va manifestar que fins que no es pot fer res quan les 
coses depenen de Madrid 
 
Per part de CDC, Josep Corrons va manifestar que hi ha coses que es poden tenir 
amb compte de cara a l’any vinent. 
 
Sotmès el dictamen a votació va donar el següent resultat: 

Votació: 

 
 SUMEM  CDC CUP ICV-EU ERC TOTAL
Vots a favor 5 4 2  1 12 
Vots en contra      - 
Abstencions    1  1 
 
Sotmès a votació es va aprovar per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 20.15, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es transcriu 
amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 

 

DILIGÈNCIA:  
Per fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió l’arxiu:     
PC06-1512/1222_dvd 
 
La Secretària 
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