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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ  

DE L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 11 DE GENER DE 2018 

 
Identificació de la sessió 
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent 
Número: PLE2018000001  
Dia: 11 de gener de 2018 
Inici de la sessió: 20:00 h 
Fi de la sessió: 20:45 h 
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 
Eduard Blanco i Robles 
 
Regidors/es 
Mª. Carme Alòs i Pintó 
Josep Díaz i Leiva  
Eva Tolosa i Bastardas 
Núria Creus i Rodoreda 
Aleix Solé i Sellarès  
Eva Subirana i Fernàndez 
José Juan Roda i Rubio 
Conxita Padró i Riera 
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventora 
Mireia Serra i Ferré 
 
Absents amb justificació 
 
 
Convocatòria i Quòrum 

 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les 20:00 hores del 
dia  11 de gener de 2018, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde Llorenç Ferrer i 
Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número  PLE2018000001  del Ple 
de la Corporació amb caràcter Sessió Extraordinària-Urgent els senyors i senyores  més amunt 
esmentats. 
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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: 
 
ORDRE DEL DIA  

 
1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA 

2.- PROP_PLE Modificació tipus IBI 08012018 

 

Diligència de Secretaria: la sessió d’aquest Ple no ha quedat enregistrada per la qual cosa es farà 
un resum de les intervencions 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1.0.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA CONVOCATÒRIA 
 
Motivació de la urgència: la publicació al BOE del RDL 20/2017 pel qual s’habilita a modificar els 
tipus es va publicar al BOE el dia 30 de desembre de 2017 i atès que la tramitació de l’ordenança 
comport exposició pública de 30 dies hàbils, que no inclou els dissabtes, i que l’aprovació 
definitiva ha d’estar publicada el dia 1 de març per tal que pugui entra en vigor és necessari la 
convocatòria urgent de la sessió. 
 
En compliment del que s’estableix a l’article 40 del ROM  es sotmet a ratificació la urgència de la 
sessió, és aprovada per unanimitat. 
 
2.0.- PROP_PLE Modificació tipus IBI 08012018 
 
 

FETS 

El Ple de la Corporació local de data 24 d’octubre de 2017 va aprovar provisionalment les 
ordenances fiscals que han de regir per l’exercici 2018 i següents. No havent-se presentat 
al·legacions en el termini d’exposició pública, aquestes ordenances han esdevingut aprovades 
definitivament, d’acord a l’article 17.3 del RDL 2/2004. 

Vist que Navarcles és un dels municipis inclosos en l’ordre HFP/885/2017, de 21 de setembre, per la 
que s’estableix la relació de municipis als que resultarà d’aplicació els coeficients d’actualització dels 
valors cadastrals que estableixi la llei de pressupostos generals de l’estat per l’any 2018. 
 

Vist l’article 1 del Reial Decret Llei 20/2017, de 29 de desembre, pel que s’adopten mesures en 
l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en 
matèria social, que estableix que s’aplicaran els coeficients d’actualització dels valors cadastrals de 
l’ordre HFP/885/2017. 
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Vist que la disposició addicional 13a del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els municipis als que resulti d’aplicació els coeficients d’actualització del valor cadastral 
previstos en l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre immobiliari, el termini per aprovar i 
publicar el tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns immobles s’amplia fins el dia 1 de març de 
l’exercici en el que s’apliqui el corresponent pressupost. 
 

FONAMENTS DE DRET 

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, i la DA 13a que amplia el 
termini de publicació dels tipus d’IBI en els municipis en els que resulti d’aplicació el previst a 
l’article 32.2 de la llei de Cadastre. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

 

ACORDS 

 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents els tipus d’IBI que es detallen a 
continuació: 

 

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  

1. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en 
els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  

 

1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 

2. Tipus de gravamen. 

2.1. El tipus de gravamen serà el 0,60 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa. 

2.2. El tipus de gravamen serà el 0,70 per cent quan es tracti de béns rústics. 

3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions previstes en 
els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

 

Article 8.- Normes de gestió 
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Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de l’article 7. 

L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral que anualment facilita 
la Gerència Territorial del Cadastre. 

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, 
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. 

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 
definitivament aprovats. 

 

INTERVENCIONS 

El senyor Alcalde dóna la paraula a la interventora per tal que expliqui l’error que s’ha produït en el 
tipus de gravamen que consta a la proposta. La interventora explica que es degut a un error en el 
càlcul de la base liquidable, i que per tant el tipus de gravamen a aplicar per tal que la recaptació 
es mantingui és el del 0,61. 

El senyor Alcalde explica que hi havia un acord entre els grups municipals per tal que el fet de 
rebaixar el valor cadastral s’augmentaria el tipus de gravamen de tal manera de compensar la 
recaptació en ingressos, aquest tipus és el 0,61, però que l’equip de govern proposa que sigui el 
0,619 als efectes de que també es pugui compensar la puja en les retribucions de personal. 

Per part d’ERC la senyora Conxita Padró manifesta que atès que és una cosa que no queda per 
sempre i que es pot modificar en d’altres exercicis el seu grup votarà a favor del tipus del 0,619. 

Per part d’ICV-E, el senyor Roda diu que consideren que l’IBI és un impost que no es pot regular 
tenint en compte la capacitat econòmica de les famílies i que estarien d’acord en mantenir el tipus 
del 0,61 per mantenir els ingressos però no augmentar-ho més. Per altra banda no troba gaire ètic 
que es lligui l’augment del tipus de l’IBI a una millora salarial del personal., considera s’hauria de 
trobar d’altres solucions. 

Per part de la CUP, el senyo Aleix Solé manifesta que el seu grup no està en contra de l’augment 
però proposarien que no fos el 0,619 si no la meitat i proposa com a tipus de gravamen el 0,6145.   

Per part del PDeCAT la senyora Alòs demana que consti en acta que el seu grup va presentar una 
esmena a les ordenances que no es va admetre perquè es va dir que havia de ser per escrit, en 
canvi avui s’admet una esmena del grup de la CUP que no s’ha presentat per escrit. Considera 
que no es tracta a tots els grups igual. 
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Replica el senyor Aleix Solé i diu que precisament en el tema del tipus de l’IBI quan hi havia acord 
entre tots els grups el senyor Corrons del grup del PdeCAT va presentar una esmena verbalment i 
se li va tenir en compte. 

El senyor alcalde contesta a la senyora Alòs que el cas de els ordenances i aquest no era el 
mateix. 

Presentades les opcions es van sotmetre a votació les diferents esmenes. 

Esmena CUP Tipus de gravamen 0,6145 

Vots a favor: 8 (5 SUMEM, 2 CUP,  1 ERC)  

Vots en contra: 5 (4 PDeCAT, 1 ICV-E) 

Esmena PDeCAT tipus 0,610 

Vots a favor: 5 ( 4 PDeCAT, 1 ICV-E 

Queda aprovada l’esmena presentada per la CUP essent la proposta que es sotmet a votació la 
següent: 

2.1. El tipus de gravamen serà el 0,6145 per cent quan es tracti de béns urbans, en general, 
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa. 

Votació: 

Vots a favor: 8 

Vots en contra: 4 PDeCAT 

Abstencions: 1 ICV-E 

 
Resultat:  Aprovat amb esmena per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació  
 

 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la sessió essent les 
20:45, 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 
 
Document signat electrònicament 
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