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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE EXTRAORDINARI DE 
L’AJUNTAMENT EL DIA 27 D´OCTUBRE DE 2016 
 

 

Vallirana, 27 d´octubre de 2016 
 

Al Saló d´Actes de la Casa Consistorial es reuneix la Corporació Municipal per celebrar sessió 
extraordinària, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa; hi assisteixen els següents senyors i 
senyores prèviament convocats: 
 
Del Grup PSC-PM 
 
Sra. EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES 
Sr. ÒSCAR SUÑÉ MARIN 
Sra. ELISABETH ROMERO SALGUERO 
Sr. JORDI URREA  CLOS 
Sra. NURIA RUIZ LÓPEZ 
Sra. RAQUEL GARCÍA TORRADO 
Sr. JUAN-MANUEL ARRABAL GALISTEO 
Sra. MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO 
Sr. ALEJANDRO LLORCA PÉREZ  
Sr. ALEJANDRO LAFONT ROGEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL ERC-AM 
 
Sra. MONTSERRAT ZAPATA YERGA 
Sra. ÀLIA KIRCHNER GIMÉNEZ 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ   CIU 
 
Sr. JOSEP BUSQUET BOSCH 
Sr. TEÒFIL M. GIBERT BERTRAN 
 
SÍ ES POT VALLIRANA-SI SE PUEDE VALLIRANA-ENTESA   SPV-E 
 
Sr. JOSÉ ÁVILA FORGA 
 
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA   C’s 
 
Sr. ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA 
 
JUNTS PER VALLIRANA-POBLE ACTIU   PA 
 
Sr. OMAR RODRIGUEZ BELLO 
 
 
Assistits per la Secretària, Sra. María Cacharro López. 
 
Assistits per l´Interventor municipal, Sr. Javier Goytisolo Marquínez. 
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La Sra. Alcaldessa informa que el Ple d´avui està dedicat bàsicament al que seria l´aprovació de les 
Ordenances Fiscals i també al punt final, el Compte General. Al tractar-se d´un Ple Extraordinari al 
final del mateix no hi haurà l´acostumat Precs i Preguntes, i aleshores no hi haurà l´oportunitat de que 
el públic pugui intervindre, que sí que hi haurà al Ple Ordinari que es farà a finals de novembre. 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i un cop comprovada l´existència del quòrum que cal perquè 
pugui ésser iniciada, a les 18:06 hores, es passa a tractar els assumptes inclosos a l´Ordre del Dia: 
 
 

NÚM. 1.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS QUE HAURÀ DE 
REGIR PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa, com a Regidora d´Hisenda i Comunicació: Aquesta és 
l´Ordenança General que regeix tota la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos.  
 
Sra. ALCALDESSA: Des de l´àmbit d´Intervenció i Gestió Tributària han cregut convenient que s´hagués d´adaptar tots 
els preceptes als canvis normatius que s´han introduït per la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic. Aquestes modificacions 
introduïdes venen a regular l´accés a la informació pública, arxius i documents, i al còmput de terminis. En aquest sentit és 
important destacar que la nova regulació, amb el còmput de terminis fa que els dissabtes s´excloguin com a dies hàbils i 
això és important a l´hora de comptabilitzar els terminis d´executiva, els recàrrecs, etc. Això afecta a la notificació i a tota 
la regulació de notificació electrònica. Destaca que a nivell dels ajornaments i fraccionaments s´han flexibilitzat per tal 
d´oferir als contribuents millors condicions. Això vol dir que s´amplia el nombre de mesos en els quals es pot fraccionar els 
deutes. S´incrementa el número de mesos, sobretot entre el que seria els deutes de 1.500 a 3.000 euros, que passen de 
24 a 36 mesos. I els de més de 36 mesos que passen a 48. Això suposa que aquelles persones que tenen més dificultats 
econòmiques i demanen un fraccionament, que ho puguin ajornar a més temps. 

 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 
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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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i 
següents. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. O. RODRÍGUEZ: Votaran favorablement aquest primer punt, però la seva postura amb la resta d´Ordenances serà 
d´abstenció, bàsicament perquè la informació ha arribat amb dos dies d’antelació, concretament dimarts a les 15:00h. Tot i 
que ells podien accedir a aquesta informació dilluns a primera hora del matí, tot i així és un volum d´informació molt gran i 
en dos dies o tres, estudiar totes aquestes modificacions ha estat pràcticament impossible. En aquests casos que hi ha un 
volum d´informació tan gran, com p.e. dins de poc hi haurà el tema del pressupost, demana que els hi arribi amb més 
antelació perquè és pràcticament impossible adoptar una posició en dos o tres dies. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ:  Adelanta que también votará abstención a todas las Ordenanzas fiscales y el motivo es pràcticamente 
el mismo. Les llegó la documentación el martes; trabaja de tarde y a las 23h. se encuentra las Ordenanzas fiscales con un 
primer punto que ya tiene 50 páginas. Ha sido imposible poderlas leer. Tienen trabajo y familia y en un día y medio antes 



 

Pàgina 4 de 32 

 

de un Pleno Extraordinario no se puede leer todo. Votarán abstención no porque no les guste o les deje de gustar el texto 
y las modificaciones que hay de las Ordenanzas fiscales, sino porque simplemente no saben realmente lo que están 
votando. Pide también, si puede ser, ya en la Comisión Informativa para una próxima vez les den el texto de las 
Ordenanzas fiscales porque si ya no hay ni subida ni bajada de precios públicos, ni de tasas, ni de impuestos, se podría 
adelantar con antelación la documentación. 
 
Sr. J. ÁVILA: En la mateixa línia, votaran a tots els punts abstenció. No sap perquè a ells els hi va arribar dilluns abans de 
la resta de partits. Ho agraeix tot i que considera que és insuficient encara. Creu que l´equip de govern ha de facilitar a 
l´oposició tota la documentació per tal de poder fiscalitzar tots els temes. Entén que els Plens Ordinaris funcionarà d´una 
altra manera, són més regulars, però com ha dit el Regidor O. Rodríguez, el tema Ordenances i pressupostos són un 
volum d´informació molt elevada. 
 
Sr. T. GIBERT: El seu grup tindrà el mateix sentit de vot d´abstenció i no reiterarà els motius perquè són pràcticament els 
mateixos. 
 
Sra. M. ZAPATA: També ho indiquen ara que votaran abstenció en tots els punts de l´ordre del dia perquè evidentment és 
impossible només llegir més de 250 pàgines d´aquestes Ordenances. Justament van rebre el dimarts a les 15h. aquestes 
Ordenances perquè va poder fer la gestió el Regidor Sr. O. Suñé. Li va fer una trucada quan faltaven 3 minuts per les 15h. 
i a les 15h. van rebre aquestes Ordenances, la memòria. Però la seva companya, Sra. A. Kirchner, a les 08:30h. estava a 
l´Ajuntament per veure si podia tenir una còpia de les Ordenances. Li van dir que al llarg del matí li enviarien i no ho van 
rebre fins les 15h. Potser és casualitat i ja ho estaven enviar quan ho va enviar el Regidor, però el cas és que no entenen 
perquè un grup municipal d´aquesta sessió plenària sí que ho va tenir un dia abans. No consideren que sigui lògic, 
sobretot tenint en compte que  la sessió informativa de dijous se´ls hi va dir que el dilluns rebrien la informació. Lamenten 
molt això, no només perquè no hi ha temps, sinó perquè des de l´oposició també treballen pel poble de Vallirana. Volen 
millorar i que no hi hagi tanta pressió fiscal. Tenien idees per incorporar a les Ordenances fiscals, però amb aquesta 
pressa és impossible que es puguin incorporar o parlar algunes de les idees que tenien. 
 
Sra. ALCALDESSA: Primer vol agrair el vot de confiança perquè el que estan expressant seria una abstenció i no un vot 
negatiu. Creu que significa que confien bastant en la gestió que es fa des de tot l´Ajuntament: des de l´àmbit d´Intervenció, 
Secretaria i l´equip de govern. I que també, tal i com es va explicar, a la Comissió Informativa són unes Ordenances que 
no modifiquen preus, ni tipus, i que bàsicament el que fan és afegir noves bonificacions. En aquest sentit creu que per això 
aquest vot d´abstenció i no seria un vot negatiu i ho agraeix. També demana disculpes en el sentit de que no hagin tingut 
la informació abans i com Alcaldessa si ha d´assumir la responsabilitat, l´assumeix i intentarà que això no torni a passar. 
No n´hi ha cap mena d´argument estrany de perquè el Regidor Sr. J. Ávila ho va tenir dilluns i la resta de grups no. En 
realitat això va ser perquè es va enviar des de Secretaria perquè la Secretària va apuntar al Regidor que ho va demanar 
expressament de manera electrònica i li va enviar a ell, pensant que la resta vindrien a consultar a les carpetes, com li 
sembla que així ha sigut per part dels Regidors Sra. A. Kirchner i Sr. O. Rodríguez, que estaven disponibles cap als 
Regidors. La Regidora A. Kirchner sí que va venir i va estar parlant li sembla amb l´administrativa de Secretaria i creu que 
al matí estava esperant que arribés la Secretària perquè li donés l´ok conforme no hi havia problema. L´administrativa de 
Secretaria no estava potser al cas de que li havia enviat la Secretària al Regidor J. Ávila i per això es va endarrerir una 
mica. Li sap greu perquè aquest és un tema, i sobretot parlant d´Ordenances fiscals, a on es manté la pressió fiscal i el 
que busquen és millorar les condicions, com p.e. aquesta en concret que ara votaran, per facilitar el fraccionament, que és 
una cosa positiva. A l´hora de proposar, dir que les Ordenances tots els anys s´aproven i es fa per aquestes dates. I ho diu 
perquè es pot buscar la manera de trobar-se, no sap si a la Comissió Informativa o prèviament, per si tenen alguna 
proposta que poden parlar i veure com es pot integrar. De fet sí que hi ha algun grup que sí que ha fet una esmena per 
escrit presentada per Registre, per poder fer una modificació de l´Ordenança. Els convida a parlar i veure les coses que es 
poden millorar. Les Ordenances pràcticament no han variat i a més amb el text que es va entregar estava marcat el canvi 
en groc i tatxat. Són aquests temes normatius, amb la qual cosa, tot i que el volum és important però perquè l´Ordenança 
primera és bastant llarga, la més llarga, però creu que les Ordenances estan a disposició, han estat vigents tot l´any i ara 
es fan unes modificacions molt petitones. 
 
Sra. M. ZAPATA: Una mica responent, ja que has començat comentant que en tot cas estaves satisfeta per l´abstenció 
perquè era un vot de confiança, dir que des de el seu grup municipal no és un vot de confiança. No és aquesta la 
transmissió que volen fer. És simplement que no poden valorar la feina perquè no els hi ha donat temps de poder-la 
valorar. I després sí que han vist i que estava molt clar el que s´havia canviat. Totes les coses són temes de gestió el que 
s´ha variat. A la Informativa es va “vendre” que hi havia moltes millores per rebaixar la pressió fiscal de la ciutadania. Això 
és el que ella va entendre i la veritat és que veient al final els apartats grocs els hi ha decebut una miqueta. Creu que 
encara es pot fer un esforç més important per millorar-les. 
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Sra. ALCALDESSA: Respon que treballaran junts i acceptaran totes les propostes que tinguin. Ordenances, ara estan 
passant tota la tongada de les que tenen meritament anual, és a dir que comencen a tenir vigència a partir de l´1 de gener. 
Al mes de novembre, al Ple Ordinari, passaran altres Ordenances fiscals de temes puntuals que no han d´estar amb 
vigència 1 de gener. I dir que les propostes que tinguin seran benvingudes. És optimista i intenta veure el got mig ple i per 
això l´abstenció la veia en positiu. 
 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i Junts per Vallirana, i 
l´abstenció de ERC, CIU, Ciutadans i Sí es Pot-Sí se Puede. 
 
 

NÚM. 2.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS DE LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
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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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sra. ALCALDESSA: Es mantenen tots els tipus. No s´incrementa la pressió fiscal i el que destacaria és que fa una 
actualització normativa respecte a les normes que comentava al punt anterior i sobretot que es fa una nova redacció de la 
bonificació que afecta a les famílies nombroses. En aquest sentit modifiquen la bonificació per tal de que més famílies del 
nostre municipi, que són famílies nombroses, s´hi puguin acollir. I fan un nou escalat, que en base a les rendes de les 
famílies hi haurà un major percentatge de bonificació. I que també aquelles famílies que tinguin ingressos de menys de 
20.000 euros tindran un 80% de bonificació de l´IBI. És una baixada molt important per aquelles famílies nombroses que 
tenen ingressos baixos. D´ingressos entre 20.000 i 55.000 euros es mantindrà el tipus que es tenia actualment que és el 
40% de bonificació. I afegir aquelles rendes i ingressos entre 55.000 i 75.000 euros que tindran una bonificació del 20%. 
D´aquesta manera volen ampliar aquesta bonificació a més famílies. Continua la pròrroga de la Disposició Transitòria 
Tercera, que és relativa a la bonificació de la quota de rebuts domiciliats: és a dir, no hi haurà aquesta bonificació per 
aquells rebuts que estiguin domiciliats perquè aquests diners són els que destinen a la subvenció de foment de l´ocupació. 
Això ja ho van aplicar, creu que fa tres anys, i com aposten per aquesta política de creació d´ocupació, aquests diners es 
destinen a aquesta subvenció, que és per aquelles empreses que contractin persones aturades del municipi i també per 
autònoms que comencin amb els seus plans d´empresa. 

 
Sr. J. ÁVILA: Consideren que aquesta ampliació a rentes de 55.000 i 75.000 no la veuen adequada perquè consideren 
que és tenir un sou bastant alt. I de la mateixa manera que veuen que s´amplia això hi ha famílies que no són nombroses, 
que també ho estan passant malament per la crisi i també se les podria ajudar. Un exemple molt clar seria la de famílies 
monoparentals, que potser no són nombroses i aquestes famílies estaria molt bé una ajuda per pagar l´IBI. L´ampliació de 
la reducció a les rentes inferiors a 20.000 la veuen molt bé i només dos preguntes. Una seria si creuen que amb això es 
recaptarà més o menys. I després preguntar quan va ser la última revisió del cadastre. 
 
Sra. M. ZAPATA: Està d´acord amb el que ha dit el Regidor Sr. J. Ávila. En el tema de l´IBI han vist un esforç per part del 
govern d´incloure més bonificacions que arribin a les famílies. Creuen que no són suficients com ha comentat abans 
perquè les famílies de Vallirana suporten una enorme pressió fiscal per sobre de la resta de municipis de la comarca i va a 
donar unes dades perquè tothom ho vegi clar. L´any 2011 a Vallirana es van recaptar 5.100.000 euros en concepte de 
recaptació de l´IBI. L´any 2014 es van recaptar 6.300.000 euros. Per tant un milió més en 5 anys. Això suposa que l´IBI 



 

Pàgina 7 de 32 

 

s´ha incrementat en 5 anys un 23%, que és moltíssim. El rebut mig que pagaven els valliranencs era a l´any 2009, de 469 
euros i l´any 2014 va ser de 662 euros. Una diferència de gairebé 200 euros més per família. Totes aquestes dades diuen 
que s´ha incrementat un 23% l´IBI. 

 
Sra. ALCALDESSA: En resposta al Regidor Sr. J. Ávila sobre que veu bé l´esforç que fan amb les rendes més baixes, 
però que potser les rendes entre 55.000 i 75.000 euros són molt altes i que potser no s´haurien de bonificar. En aquest 
sentit el que han fet és baixar la bonificació. Estan parlant d´un 20%. El que sí que creuen és que aquestes famílies també 
fan un esforç. És cert que no és el mateix tenir una família amb una renda de 60.000 que amb una renda de 20.000 i per 
això fan aquest escalat, però han cregut que per la tipologia de famílies que tenen al municipi que podrien ampliar la base 
de famílies les quals poden ser susceptibles de tenir aquesta bonificació. S´ha de pensar que aquesta bonificació no 
podria tenir límit de renda, que es podria aplicar sobre valor cadastral i han cregut que un dels indicadors més rellevants 
sobre la capacitat econòmica d´una família és la seva renda i els seus ingressos. I per això han estipulat això com una 
mesura de justícia social. Amb famílies de rendes entre 55.000 i 75.000 euros s´han trobat que segons l´estructura de la 
despesa de la família és bastant elevat. Del que es comentava de les famílies monoparentals, els hi encantaria poder 
donar aquesta bonificació a les famílies monoparentals però actualment la llei tal i com està establerta no ho permet. Quan 
governava Zapatero sí que va fer unes disposicions a la normativa general amb la qual va assimilar les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses. Al fer aquestes excepcions a la norma sí que durant uns anys es va poder fer. 
Això es va eliminar i ja fa molts pressupostos generals de l´Estat que sinó no pot ser d´aquesta manera. Amb la qual cosa, 
a través de l´IBI no es pot fer aquesta bonificació i els hi agradaria. Ha sigut un tema molt reivindicat per part d´altres 
Regidors d´altres grups els últims anys. El que poden fer i estan estudiant, donat que la llei lliga molt sobre quins són els 
aspectes que poden ser bonificats per llei, sí que poden fer un Reglament per tal de poder donar subvencions a aquelles 
famílies amb rendes més baixes per tal de poder pagar l´IBI. Però hi ha una discussió amb Intervenció i Secretaria sobre 
la legalitat d´aquesta subvenció. Via bonificació de l´IBI no es pot. 
Sobre l´esforç fiscal dels valliranencs des de l´equip de govern, i ERC que va formar part del govern de l´anterior 
legislatura, coneix perfectament quina era la situació que va patir Vallirana del 2011, la situació econòmica de 
l´Ajuntament, els terribles problemes que van patir de falta de recursos d´altres Administracions i els esforços que van 
haver de fer a nivell de com millorar els serveis que donava l´Ajuntament, fent més amb menys. I com van treballar molt la 
reducció de costos, i que es va aconseguir de moltes maneres: una d´elles va ser la delegació de tot el tema de recaptació 
i tributs a l´ORGT, que es va poder aconseguir estalviar més de 300.000 euros/any; revisar alguns dels contractes que 
tenia l´Ajuntament. I a nivell del que és l´IBI també per llei, a través de l´Estat, va haver-hi una pujada d´un 5% en aquelles 
vivendes que estaven dintre del 50% més elevat de valor cadastral. És cert que durant uns anys va haver famílies que van 
patir un increment d´un 5%. Aquests números que es feien no són rigorosos perquè no tenen els subjectes fiscals, ni 
imports. És una divisió del total pel número d´habitants, de vivendes, d´objectes fiscals? Aquí tenim els pisos petits de fa 
40-50 anys del c/ Major fins a torres que es van construir entre el 2000 i el 2007 que tenen uns valors cadastrals molt 
diferents. També van haver-hi des del 2000 fins ara hi ha hagut moltes revisions cadastrals i també s´ha anat actualitzant 
els cens del padró d´impost de bens immobles. En rebuts que hi costava que era una torre de 100 metres però s´ha fet 
una inspecció i s´ha detectat que la torre té 150 metres i una piscina. Això fa que s´hagi incrementat. Hi ha una tasca 
d´inspecció. Va haver-hi tota la incorporació dels pisos de protecció oficial al c/ Sant Mateu. És a dir que hi ha hagut noves 
incorporacions de vivendes que abans no hi eren o perquè tenien una exempció, com és el cas dels pisos VPO, que s´han 
anat incorporant al padró de l´IBI. Això és el que ha fet créixer aquest import total de la recaptació. A més, abans teníem 
una bonificació del 2%, fins a un 4% que va arribar en alguns moments, si hi havia la domiciliació. Això es va treure. Es 
van fer alguns esforços i també aquell increment. Com a equip de govern una de les propostes electorals és aquesta 
baixada d´un 5% de la pressió fiscal de l´IBI. Aquest és un tema que hi ha molts contribuents que ja ho van veure aquest 
any en el seu rebut d´IBI i que és un tema que estan treballant pels propers anys. Però ella no faria aquest alarmisme 
sobre la pressió fiscal que tenen els valliranencs i comparar amb altres municipis. 
 
Sr. INTERVENTOR: Hi ha un altre element que es deriva de la revisió cadastral que és la progressiva disminució de la 
reducció. El primer any és del 90%, l´any immediat a la revisió cadastral  i que va baixant, 80, 75, 60%, paulatinament, fins 
a l´equiparació de valor cadastral i base liquidable. 
 
Sra. ALCALDESSA: Aquesta reducció es va aplicar a 2010, 2011.... 
 
Sr. INTERVENTOR: S´aplica els 9 anys següents a la revisió cadastral i diria que és 2005-2006, o 2004. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per les dates, per això les dades de 2009 són una mica enganyoses en aquest sentit. També es veu 
la millora en el tema de recaptació per part de l´Organisme de Gestió Tributària (OGT), el volum de recaptació i la gestió i 
tot plegat s´ha notat. Està força bé. 
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VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 
 
 

NÚM. 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Explica aquest punt la Regidora de Promoció Econòmica, Sra. N. Ruiz. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
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Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 

 
Sra. N. RUIZ: Les modificacions que s´introdueixen en aquesta Ordenança són bàsicament per adequar la terminologia a 
la Llei d´Hisendes Locals. Pel que fa a la càrrega tributària es manté la mateixa que es va aplicar en els darrers anys. I en 
relació a les bonificacions potestatives, que són aquelles que la llei atribueix als Ajuntaments la facultat d´aplicar o no, en 
aquest cas fan ús d´aquesta potestat i l´Ordenança contempla una bonificació addicional del 50% durant els 5 anys 
següents als 2 d´exempció que contempla la llei. Per tant, s´aplica el màxim permès de bonificació i els subjectes passius 
de l´impost no tributaran durant 7 exercicis des de l´inici de l´activitat. I l´altra bonificació potestativa important és que 
seguint la línia d´altres mesures que s´estan aplicant de foment de la contractació, preveu una bonificació del 20% per un 
increment de plantilla entre el 5 i el 10%, i una bonificació del 40% per un increment de plantilla en més d´un 10%. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 
 

 
NÚM. 4.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. E. Romero. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 



 

Pàgina 10 de 32 

 

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 modifiquin 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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
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i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sra. E. ROMERO: Aquesta Ordenança de vehicles de tracció mecànica (VTM) segueix en la mateixa línia de no 
incrementar la pressió fiscal de les Ordenances i el que fa bàsicament és adequar les modificacions que hi ha i pretenen 
l´actualització normativa abans comentada. Bàsicament el que es fa a nivell de bonificacions, s´introdueix a la redacció de 
l´exempció de l´impost de vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat, per equiparar a les persones que 
tenen resolucions d´incapacitat o classes passives que reconeixen el 33% o més de grau de discapacitat. Fins ara les 
persones que tenien un grau de discapacitat sol·licitaven aquesta exempció, però ara les persones que tinguin una 
incapacitat, una resolució de la Seguretat Social també ho podran sol·licitar, malgrat no tinguin independentment aquest 
grau de discapacitat i no tinguin una pensió d´incapacitat. 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Des de el seu grup municipal volen fer una petició i és que s´apliqui la bonificació del 10% en l´impost 
de vehicles de tracció mecànica als titulars de vehicles motoritzats que no superin un màxim de 10 anys des de la seva 
matriculació. Per accedir a aquesta bonificació caldrà presentar la següent documentació. Això ho demanen per facilitar la 
renovació del parc automobilístic de Vallirana, del qual han detectat un envelliment progressiu amb les conseqüències que 
això comporta pel municipi: deteriorament de la via pública, el seu manteniment i les despeses que comporta. Aquesta 
mesura tindria un efecte positiu per al medi ambient, a on es reduirien els nivells de contaminació en benefici de tota la 
població de Vallirana. I hi ha un tercer motiu, que no ve a cap petició, que és el tema de la idiosincràsia del nostre 
municipi. Tenim un transport públic que és el que és i que a vegades és impossible adequar l´horari de les entrades dels 
llocs de treballi per això el 90% que viu a Vallirana té un vehicle. I en famílies en que hi ha més de dos membres, més del 
50% de la gent té dos vehicles. Per això demanen que es facin aquests descomptes. Que no es facin de cop, sinó poc a 
poc i que tractin de reduir la pressió fiscal dels valliranencs. Per això demanen que aquest cop tinguin en compte la 
proposta de Ciutadans. I diu aquest cop perquè aquesta petició ja la van fer a les Ordenances de 2016 i també la va 
enregistrar al novembre de 2014. 
 
Sra. ALCALDESSA: Agraeixen aquesta voluntat i proposta que es fa des del grup de Ciutadans. Abans comentava sense 
entrar en el fons del que estan plantejant que realment aquest tipus de bonificació no es podria fer perquè la norma és 
molt taxativa amb aquells punts que es poden bonificar a nivell de l´impost IVTM. Aquí estan demanant una bonificació del 
10% pels vehicles nous, però la llei no recolliria que es pogués fer una bonificació d´aquest tipus de forma potestativa per 
part del municipi. Aquesta voluntat no es podria fer. Podrien entrar en tipologies de famílies i altres temes. 
 
Sr. INTERVENTOR: Efectivament la llei d´Hisendes té una regulació molt restrictiva dels beneficis fiscals, de tal manera 
que els que són obligatoris són molt limitats. Sobretot ho diu pel tema de famílies monoparentals i nombroses. És una 
qüestió que escapa de les facultats municipals decidir aquest tema. Aprofita també pel tema de les subvencions, que 
també ha sortit, de les famílies monoparentals, donat que la jurisprudència ha dit clarament que no es pot fer una 
condonació encoberta. Per tant no es pot donar una subvenció directa a un impost. Aquesta és la posició jurisprudencial. 
En definitiva s´haurien de buscar alternatives. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per això entenen el que comentava el Regidor Sr. E. Giráldez, com una esmena o com una 
proposta?  
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: Com una proposta. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 5.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 
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REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
Explica aquest punt la Sra. Alcaldessa. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
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SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sra. ALCALDESSA: En aquest cas també, no s´incrementa la pressió fiscal i es manté el tipus impositiu. I s´adapta el 
redactat de l´Ordenança a les novetats normatives. Com a tema més destacable fan una modificació de l´art. 6 sobre els 
beneficis fiscals de concessió potestativa afegint que en el supòsit de que el subjecte passiu no sigui la seva residència 
habitual, aquest haurà d´acreditar que no disposa d´altres propietats. Això, explicat una mica millor, seria que tenim una 
bonificació en els casos que es coneix com a mortis causa. Una persona que té la propietat i que mor, i aquesta propietat 
passaria al vidu/a o als seus fills, amb el qual hi ha un 95% de bonificació, però limitada per quan aquestes persones que 
reben la transmissió conviuen amb aquesta persona. Amplien aquesta bonificació del 95% també als casos que encara 
que no estiguin convivint junts, però que la persona que gaudirà la bonificació no té cap altra més propietat. El cas d´una 
persona que té un fill/a que viu de lloguer i va a viure a aquesta propietat que hereta aquesta persona.  
 
Sra. M. ZAPATA: Vol dir una dada en la línia de les dades que han donat abans sobre l´increment de l´IBI. El municipi de 
Vallirana va recaptar en concepte de plusvàlua l´any 2014 1.650.000.- euros i això és una quantitat astronòmica, injusta. 
La plusvàlua de l´Ajuntament de Vallirana és una de les més cares del Baix Llobregat. 
 
Sra. ALCALDESSA: No creuen que aquesta sigui la plusvàlua més alta del Baix Llobregat. L´any 2014 va haver-hi tota 
una sèrie de regularitzacions de plusvàlues que també venien de l´any 2013 perquè va ser l´any 2014 quan l´OGT va 
començar a fer tota la gestió íntegra d´aquest impost. Amb la qual cosa l´any 2014 té un excés de recaptació que no és 
l´habitual. També al municipi de Vallirana hi ha hagut transmissions que han donat lloc a aquests imports de recaptació. El 
tipus està ajustat i no el modifiquen. Va en funció també del valor cadastral que tingui la vivenda. Pagarà més qui tingui 
una vivenda amb major valor cadastral. Aquesta estructura d´ingressos que té l´Ajuntament de Vallirana també és la que 
permet tenir els serveis que tenen i més en un moment en el qual les transferències de la Generalitat “brillan por su 
ausencia”. I que també les transferències des d´altres organismes tampoc són molt altes. Creu que és un error fer oposició 
en aquest tema i intentar posar la gent en contra amb això, que és “pan para hoy y hambre para mañana”, que vostè pugui 
treure un rèdit polític quan realment no hi ha una pressió fiscal elevada en el municipi, per quan vostès en una propera 
legislatura estiguin governant veurien que realment no és sostenible si no hi ha una estructura d´ingressos consolidada 
com la que tenim actualment. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 6.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 
REGULADORA DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. E. Romero. 
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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, 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 6 reguladora de la Taxa per l’expedició de documents administratius. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
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durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sra. E. ROMERO: Explica que en aquesta Ordenança bàsicament es fan dues coses. Introduir el que es regulava en 
l´Ordenança núm. 31 que posteriorment en el punt núm. 15 hi haurà una derogació. I el motiu principal és perquè havia 
una incongruència a nivell descriptiu de unes tarifes que recollien l´Ordenança a on no hi havia preus, que era la 31. Per 
economitzar i racionalitzar, el que s´ha fet ha sigut introduir els aspectes que hi havia a l´Ordenança 31, en aquesta, que 
és la núm. 6. En el punt núm. 15 també es regularitzava el tema de l´ús d´escut municipal i les llicències d´autotaxis i 
vehicles de lloguer, doncs també s´han inclòs en aquesta Ordenança núm. 6. Per altra banda, proposen introduir la 
introducció d´una tarifa per digitalitzar els documents quan els interessats sol.licitin l´emissió de còpies en aquest format, 
ja que cada vegada és més freqüent i es proposa una tarifa que tingui en compte l´estalvi en paper i tinta, que d´aquesta 
forma sí que tens el cost que es pot estimar més o menys en un 30% menys de tarifa de fotocòpies en paper. Una vegada 
més no incrementen preus, ni en pressió fiscal, ni es pua cap taxa en aquesta Ordenança fiscal. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 7.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 
REGULADORA DE LA TAXA DE GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS 
SÒLIDS URBANS 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. O. Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 
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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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 10 reguladora de la Taxa de gestió i tractament de residus sòlids urbans. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Les modificacions de la Taxa de Gestió i Tractament de Residus, que és una taxa pel cobrament del cost 
del servei de recollida, ha de dir que s´ha millorat sense augmentar cap tipus de preu en el seu escalat de preus. El que 
han fet ha sigut, com van anunciar a la Comissió Informativa, millorar les bonificacions i han passat de l´apartat b) de l´art. 
6, en que els majors de 65 anys passen del 50% de bonificació al 75%, aquells que no passen d´ingressos superiors a 
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l´1,75 vegades l´indicador de renda de suficiència de Catalunya. I també han millorat, que les persones que tenen més de 
65 anys i amb ingressos que no superin el nomenat 1,75 anterior i tenen un pla de treball per part de Serveis Socials, que 
tenen ja una bonificació del 100% sempre i quan ho demanaven, amb aquesta Ordenança es farà d´ofici sense haver-ho 
de demanar. Facilitant la gestió i fent que aquestes persones no s´hagin de preocupar de demanar la bonificació. També 
amb aquesta Ordenança s´ha modificat l´art. 18 sobre gestió per delegació, que  regula la gestió que ara fa la Diputació de 
Barcelona. 
 
Sr. J. ÁVILA: A la documentació observen, tot i que no s´ha modificat, que hi ha uns trams quan es parla dels comerços, 
que el més alt és de 500 a 1.000. Entenen que hi ha comerços que superen els 1.000 metres quadrats, concretament un, 
Mercadona i proposen que s’ampliï aquest tram i els comerços que abans no existien, i ara sí, se li pugin els impostos a 
aquests comerços de més de 1.000 m2. Creu que és de més de 1.000 m2 i proposen que hagin de pagar el que 
correspon a una empresa tan gran com és Mercadona. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Sincerament si ell pogués posar a l´Ordenança aquest escalat, li agradaria i que Mercadona pagués, però té 
una política de gestió de residus propi i no se li pot cobrar. Principalment la política amb Mercadona, per desgràcia, 
negocia la seva gestió de residus i per això no cobren cap euro. Ells mateixos gestionen els seus residus i no poden 
cobrar aquesta taxa. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 
 
 

NÚM. 8.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 
REGULADORA DE LA TAXA DE SERVEIS FUNERARIS MUNICIPALS 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. O. Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de règim local. 
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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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 11 reguladora de la Taxa de serveis funeraris municipals. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 

 
Sr. O. SUÑÉ: Només dirà que aquí és adequar alguns punts dels articles a la normativa vigent de les lleis d´Hisendes 
locals. Han modificat el punt 3 de l´art. 4 i després la Disposició Addicional, per una qüestió d´adequar a la normativa 
vigent. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 9.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 
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REGULADORA DE LA TAXA PER LES ENTRADES DELS VEHICLES I 
PER RESERVES DE VIA PÚBLICA 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. J. Urrea. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 15 reguladora de la Taxa per les entrades dels vehicles i per reserves de via pública. 
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SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 

 
Sr. J. URREA: Les modificacions que s´introdueixen són en compliment de normativa i en aquest sentit, per una pura 
qüestió de lèxic d´un article que es modifica, en quant a com s´identifica a l´hora de notificar la taxa. En quant a la pressió 
fiscal és exactament igual i no es modifica res. Es cobrarà exactament igual que fins ara. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 10.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 
REGULADORA GENERAL DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. J. Urrea. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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. 
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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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 16 reguladora general de contribucions especials. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. J. URREA: Les modificacions introduïdes obeeixen al compliment de les normatives. Aquesta sí que ha canviat força 
però per un tema purament ajustar-se a les normatives noves que s´han anat aprovant. Hem de tenir una Ordenança 
reguladora de Contribucions Especials, tot i que és sabut que no és del seu grat fer-les servir. Fins ara no l´han fet servir. 
Tenim l´Ordenança però seguim amb la mateixa intenció de no fer-la servir. 
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VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 11.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 
REGULADORA GENERAL DELS PREUS PÚBLICS 
 
Es retira del Ple. 
 
Sra. ALCALDESSA: Al no ser una taxa de meritació anual i voler acabar de revisar tots els preus que hi conté perquè 
també a la vegada aquí volien incorporar tots els preus públics que es gestionen des de l´Ajuntament. I volien tenir un text 
que integrés, com un Text Refós que integrés tots els preus públics que teníem amb altres Ordenances. Per això han 
considerat millor retirar-la i l´acabaran de revisar, no sabent si arribarà pel Ple de novembre o posteriorment. 

 
 
NÚM. 12.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES, 
CONTENIDORS I D’ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. O. Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 
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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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 18 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles, contenidors i d’altres béns mobles 
de la via pública. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. O. SUÑÉ: En aquesta Ordenança principalment, com es veurà al punt 14, es deroga l´Ordenança núm. 9 i el que fan 
és incorporar a aquesta Ordenança núm. 18 els punts que hi havia a l´altra. Bàsicament la modificació és aquesta: 
incorporar els punts de l´Ordenança núm. 9, que inclús tenia gairebé el mateix títol. 

 
Sr. J. ÁVILA: En la retirada de vehicles entenen que l´Ajuntament és responsable del vehicle un cop ha sigut retirat i per 
això pregunten si hi ha un Dipòsit municipal a Vallirana. Si n´hi ha aquest lloc, està en condicions? L´Ajuntament es fa 
responsable de que a aquest vehicle no li passi res, que té les condicions necessàries perquè ni es robin peces, ni passi 
qualsevol cosa. 
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Sr. O. SUÑÉ: Dir que actualment tenim l´Ordenança però no fem la retirada de vehicles per que no tenen dipòsit municipal 
encara. L´Ordenança hi és per si més endavant es pot disposar d´aquest Dipòsit de vehicles, tenir el treball fet. No tenim 
retirada, ni contractat servei de retirada. Molts ciutadans poden patir aquesta falta d´aquest servei perquè molts cops no 
han pogut retirar cotxes sinó simplement han intentat localitzar-los. En quant als vehicles abandonats està tot a l´expedient 
i van directament al desguàs, amb totes les certificacions de destrucció i gestió dels residus. 
 
Sr. J. URREA:  Quan el vehicle és abandonat, el que es requereix al propietari que certifiqui conforme ell renuncia a 
aquest vehicle i aleshores tenen un acord amb unes grues. Quan el titular del vehicle ja ha renunciat venen aquestes 
grues i se l´emporten directament a un desguàs. 
 

VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 13.- APROVACIÓ PROVISIONAL PER A L’EXERCICI DE 2017 I 
SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEI D’OBERTURA DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ 
 
Explica aquest punt el Regidor O. Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de l’ordenança 
fiscal número 25 reguladora del Preu públic per a la prestació dels serveis d’obertura de les franges 
de protecció. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Ja han comentat els Regidors que no han pogut revisar tota la documentació. Aquesta Ordenança sí que 
canvia molt l´estructura. S´han desdoblat articles, s´ha intentat incorporar allò que doni una seguretat jurídica més àmplia 
tant pel ciutadà com per l´Ajuntament, per aclarir alguns conceptes, però principalment és adequar i garantir la seguretat 
jurídica d´aquesta Ordenança. També dir que aquesta Ordenança creu que per l´any que ve segur la podran derogar 
perquè l´obertura de la última franja de protecció contra incendis serà l´any que ve i aquesta automàticament quedarà 
derogada a l´octubre de l´any vinent. I j pot dir que al 2017 la única franja pendent d´oberturar serà la de Can Batlle. 
 
Sra. ALCALDESSA: Comentar que al text de l´Ordenança posa al títol “500 metres” i és una errata. Són 25 metres 
perquè a Can Batlle si s´ha de fer una franja de protecció de 500 metres seria bastant complicat. És una errata de la que 
ha de prendre nota Secretaria. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, i l´abstenció de ERC, CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 
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NÚM. 14.- DEROGACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA RETIRADA DE VEHICLES DE LA 
VIA PÚBLICA 
 
Explica aquest punt el Regidor Sr. O. Suñé. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
 
PRIMER.- Derogar l’Ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles de la 
via pública. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sr. O. SUÑÉ: Com ja ha comentat al punt núm. 12, aquesta queda derogada perquè ha quedat incorporada a l´Ordenança 
núm. 18. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i ERC i l´abstenció de CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 15.- DEROGACIÓ DE L´ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 
REGULADORA DE LA TAXA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICS 
ADMINISTRATIVES 
 
Explica aquest punt la Regidora Sra. E. Romero. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 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 al paràgraf anterior 
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 modifiquin 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 
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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 las bases de 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. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Derogar l’Ordenança fiscal número 31 reguladora de la Taxa realització d’activitats jurídics 
administratives. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un 
diari dels de major difusió de la província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades, 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de l’última publicació de 
l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
 
Sra. E. ROMERO: Es deroga aquesta Ordenança perquè s´inclouen els apartats que abans ha comentat, de que hi havia 
uns conceptes que no tenien preus i el tema del que era la utilització de l´escut i la llicència dels taxis, que s´inclou a 
l´Ordenança núm. 6 i per tant ja no té raó de ser el fet de que hi sigui vigent l´Ordenança núm. 31. 
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Sra. ALCALDESSA: Dir que des de l´àrea d´Intervenció s´ha fet tota una feina de simplificació i depuració de les 
Ordenances Fiscals (OOFF). Teníem com a OOFF, mirant la pàgina web i també per la numeració, algunes Ordenances 
que ben bé no eren OOFF sinó que eren Ordenances reguladores d´altres temes, com policia, via pública... I el que també 
han volgut amb totes aquestes modificacions, que per això en algunes canvia el número, és ordenar-ho i que sigui més 
senzill. També per un tema de transparència i que sigui més fàcil i assimilable amb altres municipis. Per això també han 
derogat algunes coses que han vist i continuaran amb aquest procés per fer-ho més fàcil i més senzill. 

 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC i ERC i l´abstenció de CIU, 
Sí es Pot-Sí se Puede, Ciutadans i Junts per Vallirana. 

 
 
NÚM. 16.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2015 
 
Explica aquest punt l´Alcaldessa, Sra. E. M. Martínez, com a Regidora d´Hisenda. 
 
 ANTECEDENTS 
 
La Comissió Especial de Comptes es va reunir el 1 de setembre de 2016 i va aprovar per majoria 
l’Informe - proposta del Compte General de 2015 en els seus termes inicials.  
 
Publicat l’anunci al BOP el 14 de setembre, durant el termini d’exposició al públic i de presentació 
d’al·legacions contra aquest dictamen i el Compte General, que va finalitzar el 11 d’octubre, no s’han 
presentat al·legacions.  
 
En conseqüència, es proposa l’adopció per part del Ple d’aquest: 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar el Compte General de 2015, integrat pels següents Estats bàsics: 
 

- Els de la pròpia Entitat. 
-     Els de la Societat Municipal d’Aigües. 
- Els de la Societat Municipal de Promoció Urbanística. 

 
Els estats i Comptes anyals de l’Ajuntament estan integrats, segons l’article 209 de la LRHL i la Regla 
416 de la ICAL, pel següents comptes referits al 31 de desembre de 2015: 
 
       a.- Balanç de Situació. 
       b.- Compte del Resultat econòmic - patrimonial. 
       c.- Liquidació del Pressupost. 
       d.- Estat demostratiu dels drets a cobrar i obligacions a pagar d’exercicis tancats. 
       e.-  Estat de tresoreria que posi de manifest la seva situació i les operacions 
             realitzades durant l’exercici. 
       f.- Estat del deute. 
 
Segons la Regla 98.3 de la ICAL, als Estats Anuals esmentats, s’acompanyarà la següent 
documentació: 
 
      1.- Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. 
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      2.- Notes o certificacions bancàries dels saldos favorables a l’entitat local o els seus Organismes 
Autònoms.  

 
 

AJUNTAMENT 
 
        Estats i Comptes Anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l’exercici hi ha un Actiu i un Passiu de 108.130.268,19 euros. 
 
- Compte de Resultat Econòmic - Patrimonial: presenta uns beneficis de 5.594.594,06 euros. 

 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici presenta uns Drets pendents de cobrament de 
4.013.670,35 euros, unes Obligacions pendents de pagament de 1.221.404,40 euros, i un Resultat 
Pressupostari ajustat positiu de 3.099.074,78 euros. 
 
- Estat demostratiu dels Drets a cobrar i Obligacions a pagar d’exercicis tancats: en tancar 
l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 7.780.110,45 Euros - dels quals s’ha fet la 
provisió per saldos de dubtós cobrament per 1.890.165,73 Euros - i unes obligacions pendents de 
pagament de 1.221.404,40 Euros. 

 
- Estat de Tresoreria: les existències finals són de 603.734,84 Euros. 
 
- Estat del Deute: el capital pendent a llarg termini a 31 de desembre és de 9.478.814,38 Euros. 

 
    Annexos: 
 

- Balanç de Comprovació. 
 
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits 
pressupostaris per import de 4.815.232,89 Euros. 
 

  - Estat del Romanent de Tresoreria: presenta un Romanent Total de 6.240.234,76 Euros, un 
saldo de dubtós cobrament de 1.890.165,73 Euros, un Romanent per a despeses amb 
finançament afectat de 1.473.732,49 Euros, i un romanent de Tresoreria per a Despeses Generals 
positiu de 2.876.336,55 Euros. 

    
 

SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES 
 
  Estats i Comptes Anuals: 
 

- Balanç de Situació. 
 

     - Compte de Resultats.  
 
     - Memòria. 
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SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA 
 
Estats i Comptes Anuals: 
 

- Balanç de Situació. 
 

     - Compte de Resultats.  
 
     - Memòria. 
 
SEGON.- Aplicar els Resultats d’exercicis anteriors de 26.670.170,44 Euros al compte 100 de 
Patrimoni. 
 
Sra. ALCALDESSA: Fent un resum, el que vol mostrar és l´esforç, tant realitzat per ciutadans com per treballadors i que 
té un resultat molt positiu en la liquidació del 2015 i també al Compte General. El Compte General està format per tota una 
sèrie de documentació que es va lliurar i va estar a disposició dels Regidors, amb els quals hi constaven els pertinents 
informes d´Intervenció. L´informe d´Intervenció ja explicava tot els àmbits o punts, a nivell patrimonial amb el qual es feia 
un increment de 25 milions per l´aplicació de la nova instrucció de comptabilitat. I es consolidaven els bons resultats de 
l´exercici. L´anàlisi financer a curt termini també és molt positiu. I cal destacar, com a dada més rellevant, un romanent de 
tresoreria per a despeses generals, positiu de 2.876.000.- euros. Aquest romanent de tresoreria positiu seria com una 
mica el benefici, l´import del resultat positiu de la gestió del 2015. I, com ja es va explicar en el moment en que es va 
aprovar la liquidació, que en part es destinaran per inversions sostenibles o pel pagament d´aquelles sentències que 
puguin sobrevindre. El que els hi agradaria és que aquest resultat positiu es pogués aplicar en altres polítiques del 
municipi, p.e. poder tenir aquesta borsa per incrementar les ajudes a les famílies més necessitades. Fer aquesta borsa 
que parlaven, de buscar quin seria el terme legal a utilitzar per poder bonificar l´IBI de les famílies amb menys recursos del 
municipi, que puguin ser monoparentals o que no siguin famílies nombroses. Però en aquest sentit la legislació actualment 
és molt restrictiva, de com es pot utilitzar aquest romanent positiu. En tot cas creu que s´ha de destacar, pensant que 
venim d´altres anys amb els quals, p.e. a l´any 2010 segons l´auditoria que es va fer pública i que està a la web de 
l´Ajuntament, hi havia un resultat negatiu d´1.349.700.- euros; l´any 2011 va ser un resultat negatiu de 869.000.- euros. I 
d´això es passa a uns resultats positius dels últims anys d´1.761.000.- euros al 2013; 2.246.000.- euros al 2014; i 
finalment aquest 2015, que té un resultat positiu de 2.876.000.- euros. També s´ha indicat els criteris més rigorosos a 
l´hora de calcular ítems, com és el saldo de dubtós cobrament, etc. També es va ajuntar tota la documentació de l´estat de 
liquidació partida per partida de l´any 2015, tant de la banda dels ingressos, tal com impostos, taxes, transferències que 
venen d´altres Administracions. I tota la part de despeses, tant de Capítol I, que seria el personal de l´Ajuntament, 
despeses de Capítol II, transferències que fan a les famílies o entitats, etc. Tot això també estava a l´estat del romanent 
de Tresoreria, el balanç, el balanç de comprovació, els comptes de resultats econòmic i patrimonial, la liquidació 
d´ingressos i despeses, un resum de la liquidació d’ingressos i despeses per classificació econòmica. I després a nivell 
dels comptes de la Societat de Promoció Urbanística hi havia la memòria, certificacions, el balanç de situació, compte de 
pèrdues i guanys, l´estat dels canvis del patrimoni net. I de la Societat Municipal d´Aigües de Vallirana també la memòria 
2015, certificacions, balanç de situació abreujat, compte de pèrdues i guanys. És a dir, tota la documentació que consta en 
aquest Compte General. Les societats municipals són dos societats que estan en liquidació i que esperen que als propers 
mesos o que a l´any 2017 es pugui tenir ja la liquidació definitiva de les mateixes. Segur que l´any que ve hauran de tornar 
a presentar els comptes, però que la voluntat de l´equip de govern ja fa temps que era aquesta de la liquidació definitiva 
de les dues societats. 
Vol donar algunes dades sobre quin és el deute actual que té aquest Ajuntament i que surt en aquesta documentació que 
es va entregar. Creix l´estalvi net, que passa de 3.000.000.- al 2014 a 3.897.000.- euros. Casi 900.000 euros més d´estalvi 
net. I també es baixa el deute viu i amb aquest deute viu el que s´especifica a la documentació seria el deute viu que 
tenien a 31/12/2015. Aquests comptes fan referència a la situació i reflexen l´estat fidel de l´Ajuntament a 31 de desembre 
de 2015. Si a dia d´avui volen saber quina és la dada del deute que té l´Ajuntament amb entitats bancàries amb préstecs a 
llarg termini, a dia d´avui seria de 6.579.000.- euros. I estaríem amb un deute viu del 38%, que és molt baix. S´ha de 
pensar que el límit per demanar autorització estaria al 75%, que abans de la crisis era el 110% que era el límit adequat i 
ara estem al 38%. Amb la qual cosa l´Ajuntament està en disposició de poder afrontar els nous projectes i si aquests 
necessiten finançament i préstecs també la situació que tenim actualment permetrà poder assumir aquests projectes amb 
total garantia. També volia aportar aquesta dada que creu que és prou significativa. 
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Sr. O. RODRÍGUEZ: Només comentar amb això que es feia referència de les societats mercantils que estan en procés de 
liquidació, aquí a l´informe indica que els comptes anuals encara estan pendents de ser formulats pel Consell 
d´Administració i la pregunta és per què encara no estan formulats? I quan estaran formulats definitivament? 
 
Sr. E. GIRÁLDEZ: En la mateixa línia. Pregunta què falta encara per liquidar la Societat Municipal de Promoció 
Urbanística com la Societat d´Aigües de Vallirana. Había pendientes, cree que se pidieron en su momento para reducir los 
préstamos de la póliza de Tesorería, había reparcelaciones en el tema de la Sociedad de Promoción Urbanística, que 
estaba en vías judiciales, saber si se ha solventado ya todo eso. Estaba el tema de un crédito de 2011 con Caixa 
Penedés, para liquidar intereses. También saber si todo eso se ha solventado ya. 
 
Sra. M. ZAPATA: Té un dubte perquè sempre ha parlat, si no recorda malament en un Ple abans de l´estiu, d´un deute 
viu al voltant del 50% i ara s´ha comentat d´un 38%. I vol saber si és que han jugat a la loteria o alguna cosa així (fa 
broma). 
 
Sr. INTERVENTOR: En quant a la formulació dels comptes la finalitat de la formulació ja està feta. Dins d´aquest 
expedient ja consta i han passat directament a la Junta General, que és avui i universal. Per tant la Junta hauria 
d´aprovar-les o no. Després en quant a les actuacions pendents de fer per poder-la liquidar, s´han de fer algunes 
comprovacions i el deute de que es parla, que ara no sap si era d´aquesta entitat o d´una altra, però a l´informe del control 
financer es fan unes explicacions més detallades, és un deute que efectivament es va traslladar a l´Ajuntament. I a dia 
d´avui es va pagant. Al 2017 s´acabarà. Ho hauria de mirar, però a l´informe de control financer s´especifica. I quant al 
deute viu, com la pròpia paraula diu és viu i va baixant si no s´incrementa amb noves operacions. Per tant cada vegada 
que hi ha un venciment de préstecs es redueix. No oblidem que pel seu càlcul es té en consideració la última liquidació 
feta. Per tant l´any vinent encara que el capital viu haurà baixat, si el resultat fos pitjor, el percentatge de deute 
empitjoraria. Un altre tema és el capital viu, que si el vas amortitzant i no fas noves inversions, indefectiblement baixa, 
però aquest percentatge considera també la liquidació dels ingressos corrents de la última liquidació que s´ha aprovat. 
 
Sra. M. ZAPATA: Vol preguntar si aquest 38% de deute viu és a data d´avui o és a data de finals de 2015? 
 
Sr. INTERVENTOR: L´informe que acompanya el Compte General considera el 31/12 de l´any a que es refereix el 
Compte General. 
 
Sra. ALCALDESSA: Per acabar d´aclarir aquest tema, parlava d´una dada que avui estava buscant per saber a dia d´avui 
quin era el deute que té l´Ajuntament amb entitats de crèdit a llarg termini. El deute que té a data d´avui i que ha estat 
mirant és el de 6.579.000.- euros, amb els préstecs que tenim a dia d´avui. Amb aquest capital viu si es fa el percentatge 
sobre els ingressos corrents liquidats del 2015, et sortiria aquesta dada de 38%. La dada de deute viu de 2015 era la que 
surt a l´informe d´Intervenció sobre el Compte General que era d´un 52,93%. No han fet durant el que portem d´any 
concretar nous préstecs a dojo, sinó que han estat amortitzant i com estem pràcticament a final d´any doncs d´aquest any 
ja casi bé ho hem pagat tot, amb la qual cosa per això surt aquesta dada. Però és una dada que no surt a l´infome 
d´Intervenció. L´Interventor seria molt prudent i mai donaria aquesta dada segurament. 
 
Sr. INTERVENTOR: Al llarg del 2016 sí que hi ha previsió, p.e. ”Caixa Crèdit” de 175.000.- euros i també s´està amb el 
programa del finançament de les inversions i s´haurà de concretar el préstec. Però si el capital nou que es contracta és 
inferior al capital que amortitzes, com és el cas, hi ha una reducció del deute viu. 
 
Sra. ALCALDESSA: Vol destacar aquesta dada per saber quina és la situació financera, que actualment és molt bona i es 
pot pensar en fer inversions. 
 
VOTACIÓ: Queda APROVADA per MAJORIA, amb el vot a favor de PSC, CIU i Ciutadans i 
l´abstenció dels grups d´ ERC, Sí es Pot-Sí se Puede i Junts per Vallirana. 
 
 
I sense cap més tema a tractar, la senyora Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 19:35 hores. 
Dono fe que de la sessió s’estén aquesta acta. 


