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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL 
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015 
 
 
Lliçà d’Amunt, 29 d’octubre de 2015. 
 
A les 19,00 hores, a l’edifici municipal del carrer Folch i Torres, núm. 102-105, 
prèviament habilitat a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió 
extraordinària de primera convocatòria, que presideix l’Alcalde Sr. Ignasi Simon i 
Ortoll. Hi assisteixen els regidors Jordi Juárez Heredia, Maria del Mar Pedrerol i 
Villarroya, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Albert Iglesias Boza, Fran Sánchez 
Castilla, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban Martínez Asensio, Mercedes Mateo Fiérrez, 
Francisco Manuel León Cuenca, Antonio Polo Lama, Àngela Roca i Corts, Francisco 
Javier Millán Vidal, Manel Busquets i Mateu, Felip Tura i Torra i Enric Grau Comas. 
S’han excusat la regidora Míriam Remolà i Elvira. Foren assistits per la Secretària 
accidental de la Corporació, Sra. Gemma Navarro i Medialdea i per l’Interventor 
municipal Sr. Josep Vivancos i Monter. 
 
 
1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
PER A L’EXERCICI DE 2016 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 



2 
 

 
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. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, i vist el dictamen favorable de la 
Comissió informativa d’hisenda,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir 
per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text 
refós:  
 

- Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
- Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 
- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents 

administratius. 
- Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i 

tractament d’escombraries i altres residus municipals. 
- Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per parades, espectacles i atraccions 

situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants. 
- Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
- Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer 
és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de 30 de setembre de 2015.  
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Mitjançant remissió 
expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2015, es farà pública l’adaptació 
de l’Ordenança General de Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic.  
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
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següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.” 

 
Oberta la deliberació, el senyor Alcalde explicà que hi havia dos tipus de 
modificacions: Les normatives, on es seguia el consell de la Diputació de Barcelona; i 
les numèriques, on el criteri general era que l’increment fos zero. Pel que feia a 
l’Impost de Béns Immobles, per aconseguir que el volum total d’ingressos fos el 
mateix, a l’haver-se reduït el valor cadastral s’havia d’augmentar el coeficient, en 
principi, però, el ciutadà no havia de notar res. Així mateix, indicà que s’havien ajustat 
els imports de bonificacions per a famílies nombroses i els béns immobles de 
característiques especials. Pel que feia a l’import per l’increment de valor dels terrenys, 
afirmà que passava el mateix que amb l’IBI, que com que depenia del valor cadastral, 
s’havia d’incrementar el percentatge, així mateix s’havia incorporat la divisió per trams 
perquè depengués de l’antiguitat de l’habitatge. En quant a la taxa per expedició de 
documents, per una qüestió pràctica, s’havien arrodonit els imports, la majoria d’ells a 
la baixa. Referent a la taxa per llicències urbanístiques, assenyalà que s’havia 
simplificat la part administrativa per ajustar-la a la normativa vigent. Comentà també 
que la taxa de recollida d’escombraries es reduïa un 5%, a més s’afegia una 
bonificació per gent amb precarietat econòmica i es reduïa les vegades que s’havia 
d’anar a la deixalleria per optar a la bonificació per l’ús de deixalleria. Pel que feia a la 
taxa per ocupació de via pública, s’hi afegia un nou epígraf per a la instal·lació 
d’antenes. Finalment puntualitzà que la taxa pels serveis d’intervenció administrativa 
en les activitats s’ajustava a normativa. 
 
El regidor Joaquim Ferriol manifestà que tot i que s’havien incorporat modificacions 
que ells havien suggerit, els hauria agradat un replantejament més profund de les 
ordenances, com per exemples ampliar bonificacions per fer més polítiques socials i 
afirmà que faria una acte de fe en el sentit de considerar que els càlculs globals eren 
correctes. 
 
El senyor Alcalde digué que la filosofia era fer més bonificacions, però costava de fer-
ho, a l’haver-hi mandat nou i regidors nous, que el criteri general era que es beneficiés 
la majoria del poble, ressaltant que també s’havia rebaixat el preu de les terrasses del 
bars, que era una reivindicació que havien fet els comerciants. 
 
El regidor Francisco León manifestà que el seu grup votaria a favor, però que li 
agradaria parlar del recàrrec del 50% als habitatges vuits, per articular uns sistema 
que funcionés i aconseguir lloguers a baix cost. El senyor Alcalde manifestà que 
existia aquesta voluntat i que s’hi aniria treballant, i que el millor era arribar a un acord 
amb les entitats financeres per aconseguir lloguers. 
 
El regidor Manel Busquets digué que votaria a favor, però demanaria que temes com 
els de les terrasses, que afavorien el comerç, haurien de tendir a pagar zero, perquè 
cada vegada n’hi havia menys. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grups PSC (6), ICV-
EUIA (2), PP (2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de 
votar els regidors del grup d’ERC (5).  
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2 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2015 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“Vist l’informe d’Intervenció. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple  
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost de despeses de l'exercici 
2015 per suplement de crèdit a finançar amb baixes. 
 
Suplement de crèdit 
 

 
Baixes de crèdit 
 

 
Segon: Exposar al públic aquest acord, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
Tercer: Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, es considerarà l’expedient aprovat 
definitivament.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que la modificació venia motivada per 
dos motius, un era la recuperació d’un 25% de la paga del 2012 dels treballadors i 
l’altre l’ampliació d’aules a l’escola bressol, que suposava un increment del 
professorat. Informà també que a la comissió informativa s’havia explicat un increment 
de 40.000 euros, però quan el regidor Manel Busquets va manifestar que no li 
quadraven els números, es va detectar un error en la comptabilització d’una persona a 
l’escola bressol quan depenia d’esports. Acabà dient que per fer front a l’increment de 
les partides, es reduïen les partides d’interessos, perquè el tipus havia baixat i la 
d’inversions per substituir calderes, que no es farien aquest any. 
 

Partida Descripció  Crèdit 
inicial

Modifica
ció 

Crèdit 
definitiu

09/3230/13000 Retrib.Bàsiques 
E.bressol 

   522.600’00 20.000’00 542.600’00 

09/3230/22699 Projectes i activ 
E.bressol 

12.000’00 3.000’00   15.000’00 

09/3230/22105 Productes alimentaris e. 
bressol 35.000’00 

 
5.000’00   40.000’00 

14/9200/13000 Adm.Gral PL REtrib bas    823.900’00 80.000’00 903.900’00 
 

Total suplement crèdit
 

   108.000’00 

Partida Descripció  Crèdit 
inicial

Modifica
ció 

Crèdit 
definitiu

20/0110/3100 Interessos    240.000’00 25.000’00    215.000’00 
   17/9200/62202 Invers Mant Instal 

munici 
   180.000’00 83.000’00      97.000’00 

 
Total baixa crèdit

      
108.000’00 
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El regidor Joaquim Ferriol manifestà que el que e feia era agafar diners del capítol 6 
per passar-los al capítol 1, i havent analitzat si així es complia amb la normativa, 
resultava que sí que es podien dedicar els diners dels interessos, però pel que feia al 
d’inversions, aquestes es finançaven amb préstecs i subvencions, aleshores treien 
83.000 euros de préstec per pagar nòmines, i això no es podia fer, doncs s’hauria de 
canviar el quadre de finançament. Indicà també que li generava dubtes que les 
despeses dedicades a inversió es poguessin modificar quant al seu destí. 
 
El Sr. Alcalde contestà que les inversions es poden finançar per préstecs, subvencions 
i estalvi, i que quan es feien els quadres eren per meres previsions, però que qui millor 
podia aclarir-li-ho era l’interventor, a qui donà la paraula. El Sr. Interventor manifestà 
que es podia transferir el crèdit  atès que el pressupost era viu i el seu 
desenvolupament donaria per finançar inversions amb recursos propis. El Regidor 
Joaquim Ferriol digué que podia haver-hi més ingressos dels previstos, el que passava 
era que el 8 de maig s’havia fet una modificació pressupostària que es finançava amb 
el romanent de tresoreria amb estalvis d’anys anteriors. Difícilment en aquest moment 
s’estaria millor que en anys anteriors, aquest era el dubte que tenia, el fet de tirar 
d’aquesta partida. El Sr. Alcalde digué que quan es portaven pocs mesos d’un exercici 
no podia es saber com acabaria l’any i es tirava d’exercicis anteriors, però moments 
com els d’ara que ja se sabia com anava el pressupost es podi tirar de partides 
concretes. El regidor Joaquim Ferriol digué que ell no deia que fos il·legal, però no li 
semblava correcte quan nominalment estava previst per a préstec. 
 
El regidor Francisco León digué que el seu grup s’abstindria perquè no havia participat 
en el pressupost. 
 
El regidor Manel Busquets manifestà que el seu partit havia debatut entre la voluntat 
que els treballadors poguessin cobrar i la necessitat del municipi en inversions en 
infraestructures i digué que votaria a favor, però voldria que altres vegades les partides 
per inversions es mantinguessin. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grups PSC (6), PP 
(2) i CIU (1), que constitueixen majoria absoluta legal. S’abstingueren de votar els 
regidors del grup d’ERC (5) i ICV-EUIA (2).  
 
 
3 – MODIFICACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 2 de juliol de 2015 va aprovar les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. 
 
Vist que en aquell moment no es va tenir en compte el nomenament de membres 
de la corporació per a representar a l’Ajuntament i que no ostenten ni dedicació 
exclusiva ni parcial. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Els membres de la Corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial i 
ostenten una representació de l’Ajuntament en un altre organisme, rebran, prèvia 
justificació, per assistència a reunions d’aquests organismes la quantitat de 100 
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euros per sessió, sempre i quan no rebin cap tipus de compensació econòmica per 
part de l’altre organisme.  

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde explicà que es tractava d’indemnitzar els 
representants de l’Ajuntament que no tenien ni dedicació exclusiva ni parcial. 
 
El Sr. Manel Busquets manifestà que votaria a favor, però volia fer constar que no 
estava d’acord amb una quota fixa. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència donà per 
acabada la sessió, essent les 19,45 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 
 

 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 


