
1 

 

 

 
ACTA     DE    LA     SESSIÓ     CELEBRADA     PEL    PLE    EXTRAORDINARI    
DEL’AJUNTAMENT EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014  
 

 

Vallirana,  30 d’octubre de 2014. 
 

Al Saló d’actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Eva-Maria Martinez Morales, hi 
assisteixen els següents senyors i senyores, prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
-SRA. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
-SR. OSCAR SUÑE MARÍN 
-SR. JORDI URREA CLOS 
-SRA. RAQUEL GARCIA TORRADO 
-SRA. RUTH MORENO SALAZAR 
-SR. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
 
Del Grup de CiU 
 
-SR. JOSEP ALEMANY  RIGOL 
-SRA. GISSELA RIBERAS BARGALLÓ 
-SR. SALVADOR PI PIÑERO  
-SRA.MARTA DIAZ SEPÚLVEDA 
-SR. TEÒFIL M. GIBERT BERTRÁN  
-SR. DAVID FERRER CANOSA 

 
Del Grup del PP 
 
-SRA. ROSA-MARIA CAMPOS SORRIBES 
-SR. IVAN GARCIA MARTÍN DE MADRID 
 
Del Grup d’ ICV-EUiA-E 
 
-SR. ANTONIO GARCIA I GARCIA 
 
Del Grup d’ESQUERRA 
 
-SR. JORDI MILÀ I EGEA 
 
La Sra. Alcaldessa fa constar que el regidor de CiU Sr. Salvador Pi Piñero s’incoprporaà al Ple al 
llarg del mateix. 
 
Assistits  pel Secretari Sr. Pablo Fernández Fernández 
Justifica la seva absència l’Interventor Sr. Francisco-Javier Goytisolo Marquínez 
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Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 20 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l’Ordre del Dia: 
 

Nº 1.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL nº 1 
GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 
 
 
Modificacions en l’articulat 

Es modifica el redactat dels articles relacionats amb ajornaments i fraccionaments del deute en 

amb l’objectiu de facilitar els pagaments per part de la ciutadania. 

Article 42. Ajornaments i fraccionaments 

Apartat 42.a. Recaptació delegada a la Diputació de Barcelona 

1. Modificacions en l’articulat per a la determinació dels imports i períodes de fraccionament 

On diu: 

a) Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i 

denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò previst a 

la seva Ordenança General. 

Ha de dir: 

b) Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i 

denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà amb els següents 

criteris: 

a. Els deutes d’import principal fins a 3.000 € es podran fraccionar per un període màxim de 24 

mesos 

b. Els deutes d’import principal a partir de 3.000 € es podran fraccionar per un període màxim de 48 

mesos. 

2. Modificacions de l’import a partir del qual s’exigeix garantia 

On diu: 

4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la dispensa 
d'aquesta obligació. 
 

Ha de dir: 

4. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sol·licitant haurà d'aportar. En els casos en què 

l’import conjunt del deute acumulat del sol·licitant de 18.000 € no s’exigirà cap tipus de garantia. Per 

resolució administrativa es podrà dispensar total o parcialment de la prestació de garantia quan el 

deutor no tingui els mitjans suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués afectar 

el manteniment de la seva capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica 

respectiva”. 

Apartat 42.b. Recaptació no delegada 

On diu: 

“1. Un cop liquidat i notificat el deute tributari, l'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar o 
fraccionar el seu pagament, prèvia petició dels obligats al pagament sempre que s’acrediti 
documentalment que la situació econòmica - financera del deutor l’impedeix transitòriament fer front al 
pagament en el seu temps i acreditant sempre l' interès de demora”. 
 

Afegir els criteris de fraccionament: 

“1. Un cop liquidat i notificat el deute tributari, l'Administració municipal podrà discrecionalment ajornar o 
fraccionar el seu pagament, prèvia petició dels obligats al pagament sempre que s’acrediti 
documentalment que la situació econòmica - financera del deutor l’impedeix transitòriament fer front al 
pagament en el seu temps i acreditant sempre l' interès de demora, actuant amb els següents criteris: 
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a. Els deutes d’import principal fins a 3.000 € es podran fraccionar per un període màxim de 24 

mesos 

b. Els deutes d’import principal a partir de 3.000 € es podran fraccionar per un període màxim de 48 

mesos. 

On diu: 

5.: Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir mitjançant aval bancari que cobreixi el deute 

principal, més els interessos de demora i més el 25% d’ambdós conceptes, excepte en els casos 

següents: 

a. Quan l’import conjunt del deute no excedeixi de 6.000 € i es trobi tant en període voluntari com executiu 

de pagament. 

Ha de dir:   

5.: Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir mitjançant aval bancari que cobreixi el deute 

principal, més els interessos de demora i més el 25% d’ambdós conceptes, exclòs el recàrrec de 

constrenyiment per als casos que es troben en període executiu de pagament, excepte en els casos 

següents: 

a. Quan l’import conjunt del deute acumulat del sol·licitant no excedeixi de 18.000 €. 

 

S’incorpora en aquest mateix punt l’apartat 5.c. 

“ Per resolució administrativa es podrà dispensar total o parcialment de la prestació de garantia quan el 

deutor no tingui els mitjans suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués afectar el 

manteniment de la seva capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva”. 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i pregunta si una persona té un deute de més de 18.000 euros li exigeixen un aval 
bancari.... , aquesta persona no pot pagar encara és pitjor, no li sembla just. La recomanació que ell fa,  és que a les 
persones que tinguin deutes de més de 18.000 euros, és pogués fraccionar i pagar en un període més ampli que 
aquests 48 mesos i eliminaria el tema de l’aval, ja que és millor pagar una quota petita que no pas no poder pagar. 
 
SR. ALEMANY: Intervé i manifesta que d’entrada la seva intenció és fer una sola Intervenció pel que fa als punt del 
1 al 12, que tots ells son de modificació d’ordenances. Comenta que no tot el que es proposa és negatiu ja que hi 
han Ordenances que estan mes o menys be, i entren dins de la normalitat o la lògica, però moltes com ara deia el 
Sr. Ivan Garcia entren en contradicció i no son practicables, per tant tot el conjunt d’ordenances que han anat fent 
respon a una manera de fer, que no és el seu model d’ordenances ni de poble. Continua dient que ell no vol un 
poble que ratlli la misèria, sinó que volen un poble endreçat, net, que la ciutadania estigui tranquil·la, que no hi hagin 
rates pels carrers, que hagin de caminar amb cuidador per no fer-se mal amb entrebancs que puguin trobar, que no 
hagin de caminar més del compte per anar a deixar la brossa, que no hagin de patir si plou més del compte, o patir 
que si hi ha nínxols o no quan facin falta, i tot això requereix una fiscalitat equilibrada i coherent, i ells els hi passen 
de tant en quan alguns tipus d’ordenança que ratllen la ficció. Recorda aquella ordenança de les terrasses que 
havien de ser amb fusta d’una manera, que havien d’esser d’una manera......, que tot això no s’ha aplicat, hi ha 
passat d’aquesta situació a un deixar fer que entre poc i massa. Ara estan fent de bons en aquest tema aprovant 
una ordenança que no apliquen, o be quantes inspeccions porten fetes per portar a la pràctica la ordenança del 
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“mosquit tigre”, diu que s’aproven coses que a la pràctica no so factibles, tot plegat configura un cost d’ordenances 
que no van enlloc i que perjudiquen a la població. Manifesta que el  vot del seu grup en els punts del 1 al 12 serà 
negatiu. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i li manifesta al Sr. Ivan Garcia, que ells el que aquí han agafat son uns paràmetres 

consensuats amb la Diputació de Barcelona, i també dins del marge de que disposen alhora de fer els 

fraccionaments i els ajornaments s’han anat a la franja baixa , per intentar facilitar al màxim el pagament dels 

deutes, en aquest sentit les propostes que els hi presentaven, encara eren amb terminis més elevats per poder 

pagar i fraccionar i també els hi deien que l’aval fos com abans que començaven a 6.000 euros. En tot cas, si que 

s’incorpora el punt que diu:“ Per resolució administrativa es podrà dispensar total o parcialment de la prestació de 

garantia quan el deutor no tingui els mitjans suficients per garantir el deute i l’execució del seu patrimoni pogués 

afectar el manteniment de la seva capacitat productiva i del nivell d’ocupació de l’activitat econòmica respectiva”. 

Creu que això està consensuat,  tot dependrà de cada cas, i facilitarà també que la gent pugui pagar els seus 

deutes. 

 

Pel que fa l’explicació que ha fet el Sr. Alemany diu que fer una explicació genèrica també dona l’oportunitat de 
poder parlar una mica de tot sense arribar a concretar res, dir coses generals sense exemples concrets, creu que no 
contemplen la realitat del municipi. Continua dient que des de aquesta visió sembla que Vallirana ratlli la misèria i 
ella no creu que sigui d’aquesta manera. És cert que com Equip de Govern els hi hagués agradat tenir molts més 
recursos que els que han tingut durant aquests anys per tal de poder afrontar els serveis municipals i poder fer-los 
amb un nivell de qualitat superior al que han pogut oferir, però s’han tingut que adaptar amb els recursos disponibles 
i han intentat donar sobretot amb els temes més urgents i mantenint una fiscalitat. Comenta que amb tot el cost 
d’ordenances que s’aproven avui, es mantenen els preus, es manté la fiscalitat, no hi ha una pujada, creu que es 
positiu. De tota manera diu que si algú veu rates pel carrer, agrairia que els hi comuniquessin ja que tenen un servei 
que actua ràpidament, si tenen queixes dels veïns de que hi ha molts mosquits també actuen, ja que tenen un 
Conveni amb el Consell Comarcal per a aquests casos, i això ho estan fent amb tots els temes. Explica que el seu 
objectiu sempre ha sigut tenir els carrers amb condicions per tal que els veïns puguin passejar tranquil·lament, ara 
amb l’ordenació de l’Avgda.de la Parellada i del carrer Miquel Batlle, el que han fet ha estat millorar zones en les 
quals hi havia queixes de gent perquè relliscava, s’entrebancava, tot això de mica en mica i amb els pocs recursos 
que s’han trobat ho estant arreglant. Comenta que la fiscalitat que tenen es equilibrada i coherent. 
 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (5 vots). 

 
 

Nº 2.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 3, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
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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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 
Modificacions en l’articulat 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

Es modifica l’apartat c) d’aquest article 5 per tal de simplificar la tramitació de les sol·licituds de 

bonificació per als titulars de vehicles amb més de 25 anys, adherits a clubs o associacions del 

motor de Vallirana. 

Així, on diu: 

“c) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titular de vehicles amb més de 25 

anys, que estiguin adherits als clubs o associacions, sense ànim de lucre, l’objecte dels quals sigui el de 

fomentar la conservació del cotxe antic, fer i guardar la seva història, promoure trobades socials, curses i 

recorreguts, així com donar a conèixer la cultura de l’ús de l’automòbil. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació les persones titulars dels vehicles hauran d’adoptar el compromís 

de participar, a petició de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, rallis, exposicions, etc, organitzats 

pel mateix Ajuntament, així com presentar la corresponent”. 
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Ha de dir: 

“c) S’estableix una bonificació del 100% de la quota de l’impost als titular de vehicles amb més de 25 

anys, que estiguin adherits als clubs o associacions: CONVOY Asociación de Vehiculos Militares y de 

Emergencias de Época, Associació Motor Clàssic Vallirana i Associació VALLICLASSICS. 

Per poder gaudir d’aquesta bonificació les persones titulars dels vehicles hauran d’acreditar mitjançant 

certificat del club o associació conforme el titular del vehicle és soci del mateix. 

S’incopora un apartat d) que recull aquesta mateixa bonificació i els requisits a complir per 

propietaris de vehicles amb més de 25 anys adherits a clubs o associacions de fora del municipi 

de Vallirana  

d) Per altres titulars de vehicles amb més de 25 anys, adherits a altres associacions sense ànim de lucre i 

que vulguin gaudir d’aquesta bonificació del 100% de la quota de l’impost hauran d’adoptar el compromís 

de participar, a petició de l’Ajuntament, en certàmens socioculturals, rallis, exposicions, etc. organitzats 

pel mateix Ajuntament, així com presentar la corresponent sol·licitud aportant la següent documentació: 

- Certificat del club o associació conforme el titular del vehicle és soci del mateix 

- Certificat del club o associació adjuntant la documentació justificativa conforme és una entitat 

sense ànim de lucre 

- Certificat del club o associació adjuntant la documentació justificativa conforme el seu objecte 

social sigui el de fomentar la conservació del cotxe antic, fer i guardar la seva història, promoure 

trobades socials, curses i recorreguts, així com donar a conèixer la cultura de l’ús de l’automòbil 

- Permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle per tal de poder-ne acreditar l’antiguitat 

- Declaració jurada de participar de forma activa en les activitats programades per l’Ajuntament. 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
oportú. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i pregunta si el paràgraf aquest del compromís “de participar, a petició de l’Ajuntament, 
en certàmens socioculturals, rallis, exposicions, etc. organitzats pel mateix Ajuntament”, vol dir que se li bonifica a 
una persona que te un vehicle de més de 25 anys, si participa quan l’Ajuntament li requereixi, no ho veu gens clar. 
Pregunta com controlaran a les persones que bonifiquin que hagin vingut als certàmens. Li agradaria saber també si 
aquesta bonificació be a petició dels Clubs, s’ha consensuat amb ells.... i estan d’acord 

SRA. ALCALDESSA:  Intervé i respon que aquesta petició els hi ha vingut directament dels clubs, han estat parlant 
amb ells i volen que sigui així perquè els hi facilitaran molt tota la paperassa administrativa amb aquests tres Clubs 
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que son de Vallirana, que evidentment son amb els que els hi demanen que vinguin a les fires sobre rodes i també 
participen a nivell de Festa Major, no cal que vinguin a tots però al menys a un. Explica que és una bonificació més 
aviat per als vehicles de més de 25 anys, però també que participen amb activitats i associacions del municipi. 
(continua fent una explicació sobre aquest tema) 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (5 vots). 

 

Nº 3.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 4, 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
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Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 

“Modificacions en l’articulat 

Article 3. Subjectes passius 

Es suprimeix l’apartat 3 per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a la modificació del TRLRHL, 

efectuada per l’article 128.2 del Reial Decret-Llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per 

al creixement, la competitivitat i l’eficiència, publicat al BOE 163, de 5 de juliol de 2014, que 

literalment deia: 

“3. En les transmissions realitzades pels deutors hipotecaris i els fiadors i avaladors hipotecaris del deutor 
principal compresos a l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reial decret Llei 6/2012, de 9 de març, de 
mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, arran de la dació en pagament del 
seu habitatge 
prevista a l'apartat 3 de l'annex de dita norma, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del 
contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el substitut pugui exigir del contribuent l'import de 
les obligacions tributàries satisfetes.” 
 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa 

S’afegeix un nou apartat per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a les previsions derivades de l’article 
128.1 del Reial Decret-Llei 8/2014 abans esmentat, que afegeix un nou apartat a l’article 105 del 
TRLRHL, per incorporar l’exempció a l’Impost de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en 
pagament o de les transmissions en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial de l’habitatge 
habitual del deutor hipotecari, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contretes amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l’activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 

El redactat d’aquest nou apartat queda de la següent manera: 
 
3. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les 
transmissions realitzades amb ocasió de la dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari 
o garant del mateix, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi l'activitat de 
concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  
 
Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència 
de les transmissions de l'habitatge habitual del deutor hipotecari realitzades en procediment d'execució 
hipotecària notarial o judicial, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el 
mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi 
l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la 
seva unitat familiar disposi d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la totalitat del deute 
hipotecari i evitar la transmissió de l'habitatge. 
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A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat empadronat el contribuent de 
forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de 
l'adquisició si dit termini fos inferior als dos anys. 
 
Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 
de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre 
societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni 
amb la parella de fet legalment inscrita. 
 
La concurrència dels requisits previstos anteriorment s'acreditarà pel transmetent davant l'Ajuntament. 
 

Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 

S’afegeix un tercer apartat per tal d’adequar el redactat de l’ordenança a les previsions derivades 

de l’article 7 de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, mitjançant la qual s’estableixen determinades 

mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, 

que fa extensiva a l’IIVTNU la bonificació potestativa aplicable en l’IBI, en l’IAE i en l’ICIO quan 

es desenvolupen activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat 

municipal per concórrer en circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació que justifiquin dita declaració. 

El redactat d’aquest nou apartat queda de la següent manera: 

 

3. Es concedirà d'una bonificació del 95 % per cent de la quota íntegra de l'impost, en les transmissions 
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de terrenys, 
en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat 
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació 
que justifiquin aquesta declaració. 
 
La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordarà, 
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.” 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i comenta que no entén com el Sr. Alemany amb una cosa així que es tant beneficiosa 
per la get que realment està en situació tant precària, poden votar en contra. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i diu que es ratifica amb el missatge de la seva companya, i que  li sembla inexplicable. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (5 vots) 
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En aquest moment s’incorpora al Ple el regidor de CiU Sr. Salvador Pi Piñero. 

 

Nº 4.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 5, 
REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 
OBRES 
 
Llegeix i explica aquest punt  el regidor Sr. Jordi Urrea Clos 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 

“Modificacions en l’articulat 

Article 2. Actes subjectes 

1r. Es modifica l’article 3 que relaciona els actes subjectes a fi d’adequar-lo a la regulació 

continguda al Decret 64/2014, de 13 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 

la legalitat urbanística, en allò referit als actes subjectes a llicència urbanística.  

El redactat d’aquest article, queda de la següent manera: 

Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les obres següents: 
 
a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació, reforma, modificació o 
rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents. 

b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 

c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, aerogeneradors i instal·lacions 
fotovoltaiques. 

d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via pública. 

e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses 
subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura de cales, rases o pous, la 
col·locació de pals de suport, les canalitzacions, les escomeses i, en general, qualsevol remoció del 
paviment o voreres, com totes les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament 
d’allò que hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 

f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques. 

g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les 
obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin detallats 
i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització degudament aprovat o d’edificació 
autoritzat. 

h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis 
d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o altres de similars i la col·locació d’antenes o 
dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus. 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les dedicades a aparcaments, 
a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què 
es destini el subsòl. 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 

m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents. 

n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars. 

o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a Catalunya, el planejament 
urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència urbanística o d’obres, a declaració 
responsable o a comunicació prèvia, sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres. 

Article 5. Responsables i successors 
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2n. S’incorpora l’article 5 de Responsables i Successors 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general 
tributària i a l’Ordenança general. 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i 
entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

Article 4 

3r. Es modifica el redactat del títol l’article 4 

On diu:  “Exempcions” 

Ha de dir: “Beneficis fiscals de concessió preceptiva” 

Article 6. Base imposable, quota i meritació 
 
4rt. Es modifica el redactat de l’article 6 adaptant-los al redactat de l’ordenança tipus elaborada 

per la Diputació de Barcelona, essent el redactat el següent: 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació 
o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquella. 
 
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al 
desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin en el projecte 
d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 
 
3. No formen part de la base imposable: 

- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic 
local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra. 

- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del projecte i la direcció 
tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia d’aquest concepte estiguin 
acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí que forma part de la base imposable el benefici 
empresarial dels diferents industrials que intervinguin en la realització de la construcció, instal·lació o 
obra. 
 
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no se 
n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració responsable o comunicació 
prèvia corresponents. 

Article 8 

5è. Es modifica el redactat del títol de l’article 8 

On diu:  “Bonificacions” 

Ha de dir: “Beneficis fiscals de concessió potestativa” 

Article 8. 
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6è. S’incorpora un nou apartat, recollint el que es descriu a l’article 88 del TRLRHL en relació a la 

instal·lació per aprofitament d’energies renovables. 

4. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota corresponent per als subjectes passius que 
utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per aprofitar energies renovables o sistemes de 
cogeneració. 

A aquests efectes, es consideren instal·lacions per aprofitar les energies renovables les incloses i 
definides d’aquesta manera al Pla de foment de les energies renovables. Es consideren sistemes de 
cogeneració els equips i les instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i energia 
tèrmica útil. 

 
Disposició Addicional Transitòria  

7è. Se suprimeix la disposició addicional transitòria que figurava en el redactat per tal d’evitar 

confusions ja que aquesta bonificació no és vigent. 

Es bonificarà un 50% la quota tributària resultant de l’aplicació de l’ordenança en vigor, en totes 

les llicències d’obres majors i menors, amb registre d’entrada a partir de l’acord de Ple d’aquesta 

disposició i durant un període de 6 mesos” 

Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. T. GIBERT: Intervé i manifesta que en circumstàncies normals hagués hagut de parlar en el punt anterior, però 
no havia demanat la paraula, i davant del perill que el tornin a amenaçar en expulsar-ho ho fa ara de la forma més 
calmada possible. Comenta que quan han explicat al principi d’aquests punts el perquè del vot negatiu del seu grup, 
el Sr. Alemany ja ha dit que en aquestes ordenances hi havia coses bones i dolentes, però pel motiu de que és una 
manera de fer que no els agrada, i també per tot el que ell ha explicat i que no tornarà a dir votaven contra. Continua 
dient que troba de molt mal gust que des de algun lloc se’ls digui que no entenen com no poden aprovar una cosa 
que es tant bona per la gent, etc. etc. Les demagògies sobren, d’entrada està molt que s’incorpori a l’ordenança 
però es fa tal com s’ha dit en el preàmbul que aquesta ordenança es modifica per incorporar la modificació d’un 
Decret, que obliga a fer això, lo qual vol dir que s’ha fet per aquest motiu, i si en lloc de fer-ho ara s’hagués fet el 
mes de gener no haguessin estat a temps a incorporar-ho a les ordenances però també hauria estat vigent. Diu que 
això es per posar-se una medalla un partit com el PP que si és el partit que defensa als treballador i a la classe 
obrera “que vingui algú i els il·lumini”, perquè es un partit que esta fent mal a la gent, afavorint als bancs, han 
afavorit que tirin a la gent al carrer, han salvat als bancs, ens han arruïnat a tots i ara li donen un gra mèrit, demana 
que siguin seriosos. 

 
SR. IVAN GARCIA:  Responent al Sr. Gibert diu que no entrarà només li diu una realitat, ha votat en contra d’una 
cosa que es important, ells son oposició de l’Equip de Govern però això no vol dir que hi ha coses que es fan 
malament i altres coses que pensen que es fan be. En aquest cas si hi ha modificacions, siguin de crèdit una o dos-
centes, siguin d’una ordenança o sigui del que sigui que provoquin un benefici pel poble estaran al seu costat i 
votaran a favor. El que es demagògia és tot el que fa l’oposició està malament i tot el que hem fet nosaltres fa temps 
està be, això no es fa d'aquesta manera. 
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SRA. ALCALDESSA: Li denega la paraula al Sr. Gibert ja que creu que no hi ha al·lusions. 
 
SRA. ALCALDESSA: Destaca que d’aquesta ordenança la major part son adaptacions a les ordenances de la 
Diputació de Barcelona. Comenta que aquesta bonificació del 50% per aquells subjectes passius que utilitzin o 
produeixin energia a partir d’instal·lacions per aprofitar energies renovables o sistemes de cogeneració, aquesta 
s’afegeix ja que tenien algunes bonificacions, per comunitats de veïns que facin obres de rehabilitació de les 
façanes, per aquells habitatges que s’hagin d’adaptar, ... etc. etc.. Des de la Àrea de Gestió Tributària estant 
valorant de fer un díptic informatiu per tal de poder explicar totes aquestes bonificacions i beneficis.  
 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 

Nº 5.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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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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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 
“Article 5. Exempcions i bonificacions 

S’incorpora el següent paràgraf: 

“Els documents dels epígrafs 1 a 3 que han de ser lliurats al propi Ajuntament estaran exempts 

de quota”. 

Article 7. Epígraf 2 

L’apartat 4. “documents que s’expedeixen en fotocòpia per cada foli DIN A-4” es passa a regular 

a través de les quotes fixades a l’epígraf 5. 

Article 7. Epígraf 3 

L’apartat 11. “conjunt de plànols de totes les urbanitzacions en DIN A-3” es passa a regular a 

través de les quotes fixades a l’epígraf 5. 

Article 7. S’incorpora un nou epígraf 

Epígraf 5. Còpia de documents o dades 

5.1. Fotocòpia paper DIN A-4, una cara en blanc i negre   0,30 € 

5.2. Fotocòpia paper DIN A-4, una cara en color    0,90 € 

5.3. Fotocòpia paper DIN A-4, dues cares en blanc i negre  0,45 € 

5.4. Fotocòpia paper DIN A-4, dues cares en color   1,20 € 

5.5. Fotocòpia paper DIN A-3, una cara en blanc i negre   0,40 € 

5.6. Fotocòpia paper DIN A-3, una cara en color    1,20 € 

5.7. Fotocòpia paper DIN A-3, dues cares en blanc i negre  0,60 € 

5.8. Fotocòpia paper DIN A-3, dues cares en color   1,60 € 

5.9. Expedició còpies plànols      2,75 € / m lineal 

 

Article 7. Epígraf 3. 

On diu: 

8. Còpia de plànols 

Ha de dir: 

8. Sol·licitud còpia de plànols 

 

A. Anàlisi de costos  
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De conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 20 del TRHL, les entitats locals poden establir 

taxes per qualsevol supòsit de prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 

competència local. 

Per a la determinació dels diferents preus que es modifiquen, s’han realitzat els corresponents informes 

tècnics-econòmics que s’annexen en aquest informe, per a la imposició de les quotes que tot seguit es 

relacionen: 

2014   2015 

Epígraf 3. Documents relatius a serveis d’urbanisme 

4. Per cada certificació que s’expedeixi de qualificació urbanística      200,00 €             100,00€ 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i recorda que ja van votar en contra quan van posar unes taxes per presentar-se a 
segons quins exàmens per accedir a llocs de treball, entén que ara tot això ho rebaixen, per tant ara votaran a favor. 
 
 
SR. IVAN GARCIA: Comenta que li agradaria afegir que on diu punt primes es fes una esmenta que digui que entra 
en vigor ja, no el 2015. 
 
SR. D. FERRER: Intervé i pregunta si aquesta ordenança s’aplica també als regidors quan demanen informació als 
Serveis Tècnics. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i li respon que no. Diu que si un regidor demana informació per a l’exercici de la seva 
tasca no, ara si ho demana per un tema personal, sí. 
Responent a la Sra. Campos explica que aquesta ordenança és la d’expedició de documents administratius, que és 
quan es demanen fotocòpies, certificats, plànols, llavors aquí si que es fa aquesta baixada. Actualment les taxes 
estan regulades i els impostos de tal manera que si que s’ha de fer l’aprovació provisional, publicar i exposar al 
públic, es a dir que se’n van a l’1 de gener. Comenta que en canvi en el cas anterior i com s’ha fet una modificació 
de la Llei des del Govern de l’estat, ells sí que poden fer-ho amb efectes retroactius, però l’Ajuntament no. 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 

Nº 6.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
7, TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 
 
Llegeix i explica aquest punt  el regidor Sr. Jordi Urrea Clos. 
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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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 

“Incorporacions en el redactat  

Article 5. Base imposable i altres 

S’inclou dins l’apartat A.5. Llicència de parcel·lació o divisió horitzontal la diferenciació entre 

segregació i agrupació de parcel·les. Mantenint l’import ja determinat per les segregacions de 

0,95 €/m2 i fixant un import unitari per cada expedient d’agrupació de parcel·les de 100 €.  
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Així, on diu:  

A. 5. Llicència de parcel·lació O DIVISIÓ HORITZONTAL  

A.5.1 Per metre quadrat 0,95 € 

Ha de dir: 

“A. 5. Llicència de parcel·lació O DIVISIÓ HORITZONTAL “ 

A.5.1. Segregació per metre quadrat  0,95 € 

A.5.2. Agrupació, per cada expedient  100 €” 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i manifesta que l’informe tècnic posa que és fa un desglòs d’aquesta taxa i esmenta  els 
imports de cada un, comenta que hi ha un preu d’un coordinador d’àrea per 10 minuts disset euros, és a dir que 
cobra 171 euros l’hora, o és que hi ha un error?.  Pregunta també aquest cost de 100 eros, ell entén que si s’ha fet 
un estudi i un informe econòmic es perquè abans no existia, llavors on abans no existia una taxa ara sí que hi és. Ho 
diu perquè abans al començament de la intervenció han dit que eren modificacions que no tenien càrregues fiscals i 
en troben una, si es així el vot del seu grup serà en contra. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i li respon al Sr. Ivan Garcia que en l’informe consta que el coordinador l’àrea el cost 
hora es de 17,14 euros amb la qual cosa s’imputa la part de temps dedicada que és de  1,71 euros, que està imputat 
amb el cost de fer el certificat. Per tant ella entén que el cost hora està correcte i s’haurà de revisar la resta de 
l’esmentat informe. 
 
SR. J. URREA:  Intervé  i respon que pel que fa a la creació d’una nova taxa pel tema del que és l’agrupació, diu 
que fins ara tant sigui agrupació com segregació de parcel·les s’aplicava igual, i el que es feia fins ara era, sigui 
agrupació o segregació 0,95 euros per metre quadrat, i ara separen perquè no dona la mateixa feina una cosa que 
l’altre. El que és la segregació és segueix mantenint a 0,95 euros per metre quadrat, però l’agrupació és la que han 
valorat que per fer la feina el cost son aquests 100 euros, el que han fet ha estat diferenciar-les i no crear-ne de 
noves. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

Nº 7.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
8, TAXA PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OBERTURA 
D’ESTABLIMENT 
 
Llegeix i explica aquest punt  el Sr. Jordi Urrea Clos. 
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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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 

 

“Canvis i incorporacions en el redactat d’alguns articles per adaptació a la normativa  

B.1. En general 

Totes les referències que es fa a la Llei 3/98 d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental 

s’han de modificar per adaptar-ho a la normativa vigent, Llei 20/2009 de prevenció i control 

ambiental de les activitats (LPCAA) 
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Articles 5. Base imposable 

2.a). S’ha de suprimir la referència a l’Annex II-2  

2.a). La referència a l’Annex II-1 passa a ser Annex II 

2.c). La referència a l’Annex II-2 passa a ser Annex II 

 

Articles 6. Quota tributària 

1. On diu: Annex II-1  

Ha de dir: Annex II i llicències urbanístiques 

2. S’ha de suprimir l’apartat Annex II-2   

 

3. On diu: Annex III  

Ha de dir: Annex III i comunicacions prèvies d’espectacles 

 

4. Article 6.7. Suprimir aquest apartat. 

“Cadascuna de les visites de control periòdic a què obliga la Llei 3/1998 hauran d’abonar 250 €. 
 

Disposició Addicional 

On diu: 

2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a terme per via 

legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut de la 

present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d’aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa 

referència. Aquesta previsió s’entén referida en tot cas als annexos I, II-1, II-2 i III de la LIIA. 

 

Ha de dir: 

2. Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LPCAA que es portin a terme per via 

legal o reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut de la 

present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d’aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa 

referència. Aquesta previsió s’entén referida en tot cas als annexos I, II i III de la Llei de Prevenció i 

Control Ambiental de les Activitats. 

 

Anàlisi de costos  

De conformitat amb el que preveu l’apartat 1 de l’article 20 del TRHL, les entitats locals poden establir 

taxes per qualsevol supòsit de prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 

competència local. 

 

Per a la determinació dels diferents preus que es modifiquen, s’han realitzat els corresponents informes 

tècnics-econòmics que s’annexen en aquest informe, per a la imposició de les quotes que tot seguit es 

relacionen: 

 

          2014  2015 

5. El certificat de compatibilitat urbanística tindrà una quota única de:  500€  100 € 
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6. Cadascuna de les visites de control inicial addicionals no incloses 

en la llicència municipal hauran d’abonar    500 €  350 €” 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R.M. CAMPOS: Intervé i manifesta que vol suggerir que es faci el possible per tal d’agilitzar l’atorgament de 
les llicències i que les mateixes quan son provisionals se’ls faci un seguiment el més acurat possible, per tal d’evitar 
els possibles perjudicis econòmics dels emprenedors per si hi ha algun defecte que atures l’activitat econòmica 
d’aquests establiments. 

 
SR. IVAN GARCIA : Intervé i manifesta que ell troba exageradament alt la diferència que hi ha de costos, entre el 
fer un informe de les parcel·les de finques, el d’un certificat de comptabilitat urbanística i el informe per iniciar una 
nova activitat. Si veuen els costos indirectes son iguals de finques que de comptabilitat urbanística, a l’igual que les 
despeses del personal. Pregunta el motiu d’aquesta diferencia. 
 
SR. J. URREA:  Intervé i manifesta que el que vol destacar d’aquesta modificació, és que el que realment estan fent 
és fer una baixa de la pressió fiscal. Continua dient que no perdin de vista que allà on cobraven 500 euros fins ara 
en cobraran 100 i allà on cobraven 500 euros en cobraran 350, i l’esperit d’aquesta modificació es intentar afavorir a 
la gent reduint la pressió fiscal, aquest és l’esperit. Explica que com qualsevol taxa el que s’ha de fer alhora d’aplicar 
és calcular el cost que té la feina que comporta i cobrar-ho al contribuent. Recorda que durant 24 anys s’ha cansat 
de dir: “Perquè cobreu aquests preus”?. Ara els tècnics han calculat aquests preus i els donen per bons.  
 
SR. IVAN GARCIA : Intervé i diu que amb un Ajuntament amb superàvit rebaixar pressió fiscal, és una exempció 
fiscal a la gent del poble o que vingui i obri un negoci no baixar-li 140 euros. 
 
SR. A. GARCIA:  Intervé i manifesta que per aclarir conceptes, diu que en la intervenció que han fet  com a PP, una 
part ha demanat que facin la tasca d’inspecció per tal d’evitar el després tenir que corregir defectes que puguin 
endarrerir la posada en marxa d’aquesta empresa i per l’altre banda no esta reconeixent la tasca del Enginyer, ja 
que el sobre cost que pot tenir, es perquè no s’ha mirat les hores que dedica l’Enginyer a fer aquestes inspeccions. 
 
SR. J.MILÀ:  Intervé i manifesta que vol fer una reflexió genèrica  sobre el concepte del superàvit, diu que es bo que 
les organitzacions públiques i privades, quan les coses econòmiques van be,  tinguin més regulada la seva gestió 
interna. Massa sovint quan les “vacas son grasses”, s’obliden de fer bona gestió, i desprès passa el que passa. 
 
SR. IVAN GARCIA : Intervé i  li diu al Sr. Garcia que té raó amb el que ha dit. 
 
SRA. ALCALDESSA: Intervé i diu que el que s’especifica és una visita de control inicial, addicional no inclosa en la 
llicència municipal, llavors és quan es dona aquest cas. Creu que la bona noticia es que rebaixen i si els números de 
l’Ajuntament és consoliden i realment aquest superàvit es pot traslladar en un futur a poder tenir unes rebaixes 
fiscals, ho valoraran. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (6 vots). 
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Nº 8.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 10, TAXA DE GESTIÓ I  TRACTAMENT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 



24 

 

“Canvis i incorporacions en el redactat d’alguns articles 

B1. Articles 3. Subjectes passius 

S’incorpora un tercer apartat per tal de regular els habitatges sense divisió horitzontal declarada 

a Cadastre, però dels que hi consten com a habitatges individuals. 

 

3. Als edificis on constin diversos habitatges i/o locals diferenciats, siguin o no comunitat de propietaris, i 

encara que constitueixin una sola referència cadastral per no haver-se tramitat davant el cadastre la 

corresponent declaració de divisió horitzontal, es practicaran a nom del titular de l’immoble tantes 

liquidacions com entitats, habitatges i/o locals existeixin, aplicant-se la tarifa corresponent. 

 

B2. Bonificacions 

 

B2.1. Bonificacions per baixos ingressos 

S’amplia l’articulat del punt 1 en relació a la concessió de bonificacions per tal de poder atorgar 

bonificacions socials per aquesta concepte en el transcurs de tot l’any, incorporant el següent 

text: 

“No obstant això, i a proposta de l’àrea de serveis socials i posterior acord de l’òrgan de govern 

competent, es podrà bonificar a persones amb necessitats socials fora del termini de presentació 

de sol·licituds establert”. 

En relació a l’articulat del punt 2, s’anul·la el requisit e) Estar al corrent de les obligacions 

tributàries referents a aquest Ajuntament, per tal de poder optar a aquesta bonificació. 

Per altra banda, es regula el text del requisit f)  per tal de seguir regulant aquest criteri 

d’ingressos mitjançant l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), però sense 

establir-ne l’anualitat o els imports, si no únicament a les dades vigents. 

 

El text d’aquest apartat f), quedaria amb el següent redactat: 

 

f) No percebre ingressos superiors a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), 

corresponent a la zona B. 

 

B2.2. Bonificacions per a l’ús de la deixalleria 

Es determina el període d’acreditació de la documentació per sol·licitar la bonificació sense 

establir l’any per tal d’evitar haver de modificar aquesta dada anualment. S’estableix encara 

aquesta metodologia a l’espera de disposar de la tecnologia suficient per aplicar-les d’ofici. 

Així, on diu: 

El termini màxim per presentar la documentació serà el 15 de febrer de 2014. Amb la instància de 

sol·licitud, s’hauran d’adjuntar els comprovants de les aportacions fetes amb la targeta electrònica 

d’usuari. El període d’acreditació per a reconèixer la bonificació serà el comprès entre l’1 de gener de 

2013 i el 31 de desembre de 2013. 

 

Ha de dir: 

El termini màxim per presentar la documentació serà el 15 de febrer de l’exercici. Amb la instància de 

sol·licitud, s’hauran d’adjuntar els comprovants de les aportacions fetes amb la targeta electrònica 

d’usuari. El període d’acreditació per a reconèixer la bonificació serà el comprès entre l’1 de gener i el 31 

de desembre de l’any anterior. 
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Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 

SR. D. FERRER: El punt B2.2. Bonificacions per a l’ús de la deixalleria diu: “El termini màxim per presentar la 

documentació serà el 15 de febrer de l’exercici. Amb la instància de sol·licitud, s’hauran d’adjuntar els comprovants 

de les aportacions fetes amb la targeta electrònica d’usuari. “, està d’acord en que s’hagi de fer una instància per 

sol·licitar la bonificació però la documentació que obra en poder de l’administració no s’hauria de requerir que la 

portes el ciutadà, això va en contra de la Llei 11/2007 i per tant el que hauria de fer l’Ajuntament es buscar ells els 

papers. Demana que es redacti en consonància. 

 

SR. A. GARCIA: Intervé i respon que quan tinguin una màquina que els hi doni aquestes dades de manera efectiva 

tindran aquesta informació, fins ara tenen dubtes i per aquest motiu es demanen els tickets. 
 
SR. D. FERRER: Repeteix  que això va en contra de la Llei 11/2007. Pregunta que passa si no quadren els tickets, 
qui te la  raó?. 
 
SR. A. GARCIA: Intervé i respon que potser que la maquina aquell dia no funciones, i això ja ho tenen detectat. 
 
SRA. ALCALDESSA: Diu que en aquest sentit el que s’està invocant és a una Llei d’àmbit superior, li demana al Sr. 
Secretari pot aclarir aquesta informació. 
 
SR. SECRETARI: Explica que es veritat que la Llei 11/2007, diu això, però ell desconeix si la màquina va o no va, 
però si aquesta informació que la tindríem que tenir , no la tenim, doncs l’han de requerir. 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i diu que per simplificar-ho, el sentit d’aquesta ordenança es ajudar al ciutadà en contra del 
funcionament de la maquina perquè el que es cert, és que molts cops es podria donar el cas de que no s’ ha 
registrat,  i  en canvi els tickets garanteixen totes les activitats que ha fet el ciutadà.  
 
SR. T. GIBERT:  Intervé i manifesta que si la màquina es tant dolenta i falla tant, es pot recurrir al sistema dels 
albarans i la llibreteta. 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot),  i els vots en contra 

de CiU (6 vots), i PP (2 vots) 

 
 

Nº 9.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 REGULADORA DE LA 
TAXA DE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS 
 
Llegeix i explica aquest punt el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia 
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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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora 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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre de 2014.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 12 que es transcriu 
a continuació: 
 
Tarifa 1.7 TANATORI 
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Utilització sala de vetlla        413,83 € 

Utilització de Sala de Vetlla confort     487,94 € 
 
Tarifa 1.8 ORATORI 

Ús Oratori            50,87 € 

Ús Oratori amb decoració floral      88,24 € 

 
Per altra banda, es proposa modificar el títol del text de l’ordenança, així: 
 
On diu: 

“ Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local” 
 
Ha de dir: 

“Taxa de Serveis Funeraris” 
 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que s’ha fet una pujada del 0,5%, per tant el vot del seu grup en una pujada 
de taxes d’un Ajuntament amb superàvit serà en contra. 

 
SR. A. GARCIA: Respon que només amb aquests conceptes, els altres queden tal i com estaven. Li explica també 
que això que ara aproven en una Ordenança Municipal son els preus que els hi ha donat l’empresa, amb la 
justificació del perquè  d’aquest increment 
 
SR. J. MILÀ:  Intervé i manifesta que ja torna amb el tema del superàvit, comenta que els costos sempre s’han de 
recuperar , la gestió del superàvit es pot dedicar a inversions, bonificacions, ajuts o el que sigui, amb una empresa 
privada es marge. El problema que hi ha quan no es controlen els costos, és el que passa el que ha passat en el 
passat. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot),  i els vots en contra 

de CiU (6 vots), i PP (2 vots), 

 

Nº 10.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 15, 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
LES VORERES I PER RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT 
EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 
MERCADERIES 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 
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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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 

“Modificacions en l’articulat 

Article 12. Gestió per delegació 

S’incorpora l’article 12 al redactat de l’ordenança que regula l’aplicació de l’ordenança en el cas 
de delegació total o parcial a la Diputació de Barcelona 
 
Article 1.- Gestió per delegació 



29 

 

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 
Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 

3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats 
en la Diputació. 

4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient.” 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 

Nº 11.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 20, 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENTS ESPECIALS A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENT 
 
Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 

 
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.  
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança i ateses les nombroses modificacions que l’afecten a partir de diferents 
pronunciaments judicials, es proposa la seva substitució per l’ordenança tipus elaborada per la 
Diputació de Barcelona que ja recull tots els dictàmens a fi i efecte de garantir la seva aplicació. 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 
 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS 
GENERAL 
 
Article 1r.- Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la taxa per utilització 
privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
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municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin 
d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, que es regirà per 
aquesta Ordenança fiscal.  
 
Article 2n.- Fet imposable 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a 
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del 
veïnat.  

2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació del servei 
de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el titular de la xarxa. 

3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de comunicació diferents 
de la telefonia mòbil. 

4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa de 
l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial constituït en 
el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la prestació dels serveis de 
subministraments d’interès general. 
 
Article 3r.- Subjectes passius 

1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 
que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part important del veïnat, tals com les 
de proveïment d’aigua, subministrament de gas, electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, 
així com també les empreses que explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes 
de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter 
públic o privat. 

A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les empreses 
distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.  
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les empreses 
o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars de les corresponents 
xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, no sent titulars de dites 
xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les mateixes.  
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl i la 
volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 4t.- Responsables i successors 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i a 
l’Ordenança general. 
 
Article 5è.- Base imposable 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de les vies 
públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament especial del domini 
públic local, la base imposable està constituïda per la xifra d’ingressos bruts procedents de la 
facturació que obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades 
en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat anterior el subjecte 
passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi 
d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la mateixa.  
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la 
facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com 
a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme municipal, en desenvolupament de 
l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos originats per fets o activitats extraordinàries. 
 
A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels conceptes 
següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o servei 
d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la xarxa, posada en 
marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució dels comptadors o 
instal·lacions propietat de l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses subministradores de 
serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de subjecte passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres mitjans 
emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les empreses 
subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que graven 
els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers que no 
constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així mateix, no 
s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les quantitats percebudes per 
aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en aquelles instal·lacions que es trobin inscrites 
en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica 
del Ministeri corresponent, com a matèria primera necessària per a la generació d’energia 
susceptible de tributació per aquest règim especial. 
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5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els conceptes 
següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 

b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts definits en 
l’apartat 3. 

c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 

d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 

e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu patrimoni. 

 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats assenyalades 
en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb altres taxes establertes, o 
que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d’activitats de 
competència local, de les quals les esmentades empreses hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è.- Tipus i quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida a l’article 
5è d’aquesta Ordenança.  
 
Article 7è.- Període impositiu i meritació de la taxa 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la 
utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari per a la prestació del 
subministrament o servei, casos en què el període impositiu comprèn des de l’inici fins al 
cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el trimestre natural 
a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol subministrament o servei d’interès 
general comporta l’obligació de fer constar aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre 
corresponent, així com la data de finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil posterior a 
cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per a cada tipus de 
subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum d’ingressos percebuts per 
cada un dels grups integrants de la base imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta 
Ordenança. L’especificació referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà 
la identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat 
quantitats en concepte de peatge. 
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La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat a) de 
l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums registrats en 
comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als titulars de 
les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix l’article 5è.2 de la 
present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la identificació de l’empresa o entitat 
propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota en els llocs 
i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà amb el seu 
signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest article 
comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu l’article 27 de la 
Llei general tributària. 
 
Article 9è.- Gestió per delegació 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o parcialment 
en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius a fi de 
simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió 
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels 
quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats 
en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes 
tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí 
regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Article 10è.- Infraccions i sancions 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la taxa dins els 
terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària tipificada a l’article 191 
de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà segons disposa l’esmentat article. 
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2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de gestió, 
inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb el que es preveu a 
la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals. 
 
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la 
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment 
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Disposició final  
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el ........ i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, regirà des del dia 1 de 
gener de 2015 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.” 
 
 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 

Nº 12.- PROPOSTA D'ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL PER A 
L’EXERCICI 2015 DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 
42, TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENTS 
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC I LA PRESTACIÓ D’ALTRES SERVEIS 
 
Llegeix i explica aquest punt  el regidor Sr. Oscar Suñé Marín 
 
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 simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que 
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les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim 
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.  
 
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 normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.  
 
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 actualitzada, 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.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
dministratives 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.  
 
Vist el contingut dels informes tècnics.  
 
Vist el contingut de l’informe d’Intervenció 
 

Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 23 d’octubre de 2014 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents, la modificació de 
l’ordenança que es transcriu a continuació: 
 

A. “Canvis en el redactat 

Se suprimeix íntegrament l’Annex 3 que fa referència a l’ocupació del domini públic amb plantes 

ornamentals, i taules i cadires amb finalitat lucrativa.” 

 
Segon.- Exposar al públic en el taules d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així 
com el tex complet de l’ordenança fiscal aprovada, durant el termini de trenta dies hàbils 
comptats des del dia següent a la de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que segons han dit s’ha retirat a petició d’un tercer el no cobrar una taxa per 
posar cadires al carrer. Li agradaria saber si s’ha cobrat alguna cosa als bars per posar cadires i taules al carrer. 
Comenta que fins on ell sap, el President del Baix de l’Associació del Gremi de Restauració, fa poc va parlar amb ell 
i li va dir que a la carretera nacional es de l’Estat i no tenen potestat per cobrar res 

 
SR. O. SUÑE:  Intervé i manifesta que el poble de Vallirana no es composa només del carrer Major, sinó que n’hi ha 
d’altres que també hi ha establiments que ocupen la via pública, a la carretera no es cobrava, però fora de la 
mateixa sí. 
 
SR. J. URREA: Intervé i manifesta que el que està clar es que tots han de jugar amb les mateixes regles, i 
evidentment si no pots cobrar als del carrer Major perquè no es potestat de l’Ajuntament i a més es propietat de la 
Demarcació de Carreteres-Ministeri de Fomento, doncs es un agravi comparatiu, les regles son igual per a tots i per 
aquest motiu es suprimeix. De tota manera el que ells fan es que tothom jugui amb les mateixes regles. Recorda 
que quan ells van entrar, es van trobar amb dos bars que si que tenien llicència de ‘Ajuntament per tenir terrassa al 
carrer Major i se’ls hi cobrava i en canvi a la resta no se’ls hi donava. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i manifesta que també per coherència i perquè ha sigut una petició que s’ha fet des 
de la Unió de Botiguers, s’anul.la la taxa de plantes ornamentals, creu que això es positiu ja que això fomenta el 
comerç i l’economia del municipi. 
 

 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

 

Nº 13.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE LES FUNCIONS DE GESTIÓ I DE  DIVERSOS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC  DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA 

Llegeix i explica aquest punt la Sra. Alcaldessa 

Antecedents de Fet: 

En el transcurs dels plens de data 31 de maig de 2012 i de 29 de maig de 2014, L’Ajuntament de 

Vallirana ha delegat les facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de dret públic 

locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris, a la Diputació de Barcelona, per 

tal de que a través del seu ens instrumental Organisme de Gestió Tributària, es realitzés la 

gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’una sèrie de tributs locals i altres ingressos de dret 

públic municipals. 

Davant l’experiència adquirida durant aquest període es creu procedent ampliar la delegació de 

competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 

de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que 

s’enumeren  a la part resolutiva d’aquest informe. 
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El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, preveu en el seu article 7è que les entitats locals podran delegar en altres 

entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 

Així mateix, l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, així com la Llei 26/2010, de 3 

d’agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions públiques, en el seu article 116.1, 

disposa que les administracions podran delegar les competències de la seva titularitat a altres 

administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix 

en el seu, que la delegació d’una competència pot reservar, a favor de l’òrgan delegant, les 

facultats de control i seguiment de l’exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a 

condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 

Fonaments de dret 

Primer.- El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi 

correspon. 

Segon.- Els articles 7.1 i 8.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article així com el que disposa el Reglament 

General de Recaptació aprovat per R.D. 939/2005, de 29 de juliol. 

Conseqüentment amb l’anterior, i tenint en compte l'interès que representa per a aquesta 

Corporació la gestió i la realització adequada de les funcions atribuïdes, i considerant, conforme 

a dret,  

Atès el dictamen de la Comissió Informativa de data 23 d’octubre de 2014 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre els següents acords:  

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió 

Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen: 

 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

 Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 

subministraments que afectin a la generalitat o una part del veïnat 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són: 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 

· Realització de les autoliquidacions presentades 
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· Realitzar les liquidacions provisionals, complementàries i definitives, per determinar els 

deutes tributaris. 

· Expedició de documents cobratoris. 

· Pràctica de notificacions de les liquidacions 

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu 

· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT 

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat 

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries 

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les 

liquidacions tributàries que en resultin 

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors 

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 

singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els 

deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels 

tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 

Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 

serveis municipals, ho facin convenient. 

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 

Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes 

diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de 

Govern de l'ORGT. 

QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es 

regeix per les següents regles: 

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una duració de dos anys a 

comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 

períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 

donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 

tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la 

Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, 

així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
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dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 

Diputació de Barcelona. 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en 

període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 

concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de 

Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els 

Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança 

general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la 

gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general 

i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 

prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i 

la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança 

fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 

recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests 

tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i 

condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 

Gestió Tributària. 

En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 

extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi 

per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per 

l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 

l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos 

indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions 

necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 

per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 
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del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament 

del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 

recaptació. 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 

tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 

directament al compte de la Diputació. 

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 

obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de 

la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 

recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general 

de recaptació i llurs disposicions concordants.  

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 

òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 

voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la 

gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de 

juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte 

anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota 

l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
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d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de 

Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 

local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 

l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 

les dependències municipals.    

 

Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per 

a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de 

protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les 

especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 

dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 

Diputació de Barcelona. 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 

documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 

documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb 

validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats 

per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 

ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport 

electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa 

d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, 

Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 

Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord 

amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

CINQUÈ- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la 

seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop acceptades les 

delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a 

llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 



43 

 

Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 

Diputació de Barcelona.  

No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SR. IVAN GARCIA: Intervé i pregunta si independentment del cost que l’Ajuntament s’ha estalviat amb cedir certs 
impostos que estaven d’aquella manera, amb els que ha anat cedint a la Diputació, si han notat que es recapta més. 
 
SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que amb coherència amb anteriors acords de delegació de funcions el vot del 
seu grup serà en contra. 
 
SRA. ALCALDESSA:  Intervé i respon que sí que hi ha una major efectivitat en la gestió recaptatòria, posa com 
exemple que  ara s’han passat totes les ordenances de les quals fan modificacions, no han fet cap increment 
substantiu amb impostos que afecten a la major part de la ciutadania com pot ser vehicles o bens immobles.......creu 
que també això s’ha pogut fer gràcies a la bona gestió que és fa des del Organisme. Recorda que des de aquest 
Equip de Govern tot i que s’han dit moltes coses en aquest Ple, es va apostar per fer aquesta delegació, que de fet 
és el que han fet la major part dels Ajuntaments de la província de Barcelona, i s’ha estalviat el municipi,  entre 
300.000 i 400.000 euros l’any. També han de tenir en compte que tenen un personal cedit a la Diputació de 
Barcelona, que eren persones que ja es dedicaven a aquestes tasques, i per aquest personal l’Ajuntament també 
rep un import que son 50.000 euros anuals. Continua dient que tot han sigut avantatges, ja que a més de cara al 
ciutadà tot ha millorat, ja que l’accés que pot tenir a través de l’oficina virtual de recaptació del organisme, era un 
tema que des de l’Ajuntament i amb la situació de crisis que s’han trobat no ho haurien pogut assumir ni fer, per tant 
creu que en aquest sentit tot és positiu, i de mica en mica van regularitzant els ingressos. 
 
SR J. MILÀ: Intervé i comenta que amb números a “grosso modo” si compten que no han baixat la capacitat 
recaptatòria i s’han estalviat les quantitats que diu la Sra. Alcaldessa, que poden oscil·lar depèn de l’any entre 300 o 
400 mil euros, si ho multipliquen per tres veuen l’estalvi que hi ha hagut a l’Ajuntament durant aquests anys havent 
fent aquesta acció. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 
 

 

Nº 14.- PROPOSTA D'ACORD DE REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 2013 
 
 
Llegeix i explica aquest punt i dels incremests que suposa, el regidor Sr. Antonio Garcia Garcia  
 
Relació de fets 
 

Atès l'escrit presentat pel senyor Joaquin Lacuesta Álvaro, en nom i representació com a delegat 
apoderat de l’empresa URBASER S.A., RE núm. 5762 de 7 d’octubre de 2014, on sol·licita 
l’aprovació de la revisió de preus amb efectes a 1 de gener de 2013 en base al que estableix la 
clàusula 12 del plec de clàusules administratives que regeix el present contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que determina l’article 22 de la Llei de bases de règim local 
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Vist el que determinen els articles 228 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès el que fixen els articles 89 i següents del text refós de la llei de contractes del sector públic 
en relació a la revisió de preus en els contractes de les administracions públiques. 
 
Vist el que determina el Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte de Gestió del 
Servei Públic Integral de Recollida i Transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la 
deixalleria de Vallirana,  en règim de concessió administrativa 
 
 
Vist l'informe favorable emès pel coordinador de l’àrea de serveis territorials de data de 21 
d’octubre de 2014. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 20 de novembre de 2014.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la proposta presentada per la URBASER S.A. relativa a l'actualització del preu 
del contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i explotació 
de la deixalleria municipals, essent el període aplicable de l’1 a 31 de desembre de 2013. 
 
SEGON. Notificar el present acord a URBASER S.A. i als departaments d’intervenció i medi 
ambient de l’Ajuntament. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 
SRA. R. M. CAMPOS:  Intervé i manifesta que aquest punt és complicat i  en definitiva el que li interessa saber és 
saber si tot plegat afecta a la taxa d’escombraries. 
 
SR. IVAN GARCIA:  Intervé i manifesta que ell entén que això es bo, hi ha un canvi o una re negociació de tarifes 
de l’antic equip de govern, es pacta una pujada amb una carència, i ara es troben amb aquesta pujada que no es va 
fer al seu moment perquè es va negociar d’aquesta manera.  
 
SR. JOSEP ALEMANY:  Intervé i diu que segurament s’haguessin evitat sorpreses amb aquest tema, d’haver pogut 
continuar amb el contracte anterior, però com que s’ha de treure a concurs de forma periòdica, doncs els 
guanyadors a pesar d’haver anat a veure a llocs on o feien, posa com exemple a Esparraguera que en aquell 
moment  ho feien be, això no va evitar que al cap d’un any de la concessió ja pretenguessin canviar el que havien 
ofertat, i aquí van entrar en un cert conflicte, però que això son coses que passen en la dinàmica local. Manifesta 
que el vot del seu grup també serà en contra, tant en aquest punt com en el següent, perquè amb els retocs que 
s’han fet s’han rebaixat serveis, costa molt mes de mantenir nets els espais de recollida de brossa i també molts 
ciutadans s’han de desplaçar més lluny han de creuer el carrer Major i això crea conflictes, és a dir que hi ha hagut 
una rebaixa però en base a rebaixar la freqüència i a tenir un poble més desendreçat 
 
SR. A. GARCIA: Intervé i diu que el que han fet ha estat incrementar el número de contenidors de selectiva per tant 
si que donen més serveis, dins d’aquesta rebaixa a banda de no recollir els diumenges ja que els costos de 
tractament eren molt superiors al d’un dia diari, i si la gent gestiona be les seves deixalles hi ha suficient capacitat 
per absorbir les escombraries. Comenta que fot ensenyar-li fotos de quan abans governaven ells, per veure com 
estaven els contenidors, a ben segur que estaven pitjor que els d’ara. Continua dient que fer propaganda de com 
estant ara els containers, vagi al poble que vagi veurà que hi ha gent que no fa un ús correcte dels container per 
posar les deixalles i que sempre hi ha restes que no toquen allà on no toquen, i de gent que aboquen residus pel 
bosc i d’altres... Si això diu que és com a conseqüència del cost del servei, no es veritat. 
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Responent al Grup del PP, diu que la taxa queda amb els mateixos valors que l’any passat, i quan al Sr. Ivan Garcia 
diu que s’ha perdut no sap si abans de donar l’explicació o desprès, en tot cas quan vulguin tenen tota la 
documentació, i està a la seva disposició per si volen fer-li una ullada. 
 
SR. J.MILÀ: Intervé i manifesta que creu que aquest contracte és una bona lliçó de com el sector privat li pren la 
cartera al sector públic. Explica tots els conceptes que inclouen la fórmula de revisió dels preus d’aquest contracte, 
(seguidament els relaciona). 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 
 

 

Nº 15.- PROPOSTA D'ACORD DE REVISIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE DEL 
SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS I EXPLOTACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL 2014. 
 
Llegeix i fa una explicació d’aquest punt i dels increments que suposa, el regidor Sr. Antonio 
Garcia Garcia 
 
Relació de fets 
 

Atès l'escrit presentat pel senyor Joaquin Lacuesta Álvaro, en nom i representació com a delegat 
apoderat de l’empresa URBASER S.A., RE núm. 5762 de 7 d’octubre de 2014, on sol·licita 
l’aprovació de la revisió de preus amb efectes a 1 de gener de 2014 en base al que estableix la 
clàusula 12 del plec de clàusules administratives que regeix el present contracte. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès el que determina l’article 22 de la Llei de bases de règim local 
 
Vist el que determinen els articles 228 i següents del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès el que fixen els articles 89 i següents del text refós de la llei de contractes del sector públic 
en relació a la revisió de preus en els contractes de les administracions públiques. 
 
Vist el que determina el Plec de clàusules administratives que regeixen el contracte de Gestió del 
Servei Públic Integral de Recollida i Transport de residus municipals, neteja viària i gestió de la 
deixalleria de Vallirana,  en règim de concessió administrativa 
 
Vist l'informe favorable emès pel coordinador de l’àrea de serveis territorials de data de 21 
d’octubre de 2014. 
 
Atès el dictamen de la Comissió Informativa celebrada el dia 20 de novembre de 2014.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la proposta presentada per la URBASER S.A. relativa a l'actualització del preu 
del contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i explotació 
de la deixalleria municipals, essent el període aplicable de l’1 a 31 de desembre de 2014. 
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SEGON. Notificar el present acord a URBASER S.A. i als departaments d’intervenció i medi 
ambient de l’Ajuntament. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui més 
convenient. 
 

Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), i PP (2 vots), i els 

vots en contra de CiU (6 vots). 

 

Nº 16.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL 2/2014 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ DEL 
MUNICIPI DE VALLIRANA REFERENT A L’ART 202 
 
Llegeix i fa una explicació d’aquest punt el regidor Sr. Jordi Urrea Clos. 
 
 En sessió plenària celebrada en data 31 de juliol de 2014 es va aprovar inicialment la 
modificació puntual nº 2 del PGOU del municipi de Vallirana, 
 
 L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona de data 21 d’agost de 2014, en el diari “El Punt Avui” del dia 13 
d’agost de 2014, al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el 
termini d’un mes sense que es formulés cap al·legació ni reclamació,segons certificat del 
Secretari Municipal, 
 
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions 
introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del 
govern local.  
 
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 23 d’octubre de 2014, 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual nº 2 del PGOU en 
relació a l’article 202 del municipi de Vallirana que resta redactada de la següent manera: 
 
Afegir als usos ja previstos al text de l’Article 202 del Pla General d’Ordenació el indicat a l’article 
47.3 bis del Text refós de la Llei d’Urbanisme i que resta redactat de la següent manera:  
 
Títol V: Classificació del Sòl. 
Capítol vuitè: Zona lliure permanent 
Article 202: Usos permesos 
 
En aquesta zona només s’admeten els usos següents: 
Forestal 
Agrícola 
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Per aquells edificis existents catalogats al Catàleg de Patrimoni o susceptibles de ser catalogats 
al Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sol no urbanitzable, i els seus voltants, 
qualificats de LL.P., s’admeten els usos establerts per l’art. 47.3 bis 
(Règim d’ús del sòl no urbanitzable) del Text refós de la Llei d’Urbanisme i posteriors 
modificacions. 
Aquests usos vindran, en cada cas, fixats pel Pla Especial del catàleg de masies, cases rurals i 
altres edificacions en sol no urbanitzable que correspongui o pel tràmit legal alternatiu que 
contempli la legislació urbanística vigent. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que atorgui 
l’aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu coneixement i efectes. 
 
No obstant el Ple de la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que cregui mes 
convenient. 

SR. J. ALEMANY: Intervé i manifesta que amb coherència amb l’acord d’aprovació inicial  del mes de juliol ,el vot 
del seu grup també serà negatiu. 

 
Votació: Aprovat per MAJORIA amb els vots a favor dels Grups Municipals de 

PSC-PM (7 vots) ICV-EUiA-E (1 vot),  Esquerra-AM (1 vot), l’abstenció del  PP (2 

vots), i els vots en contra de CiU (6 vots). 

 
 

I sense cap més temes a tractar,  la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les  22,15  hores. 
De la que s’estén la present acta, que en dono fe. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


