
 
 

 

 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
LLIÇÀ D’AMUNT DE DATA 22 D'OCTUBRE DE 2020. 
 
 
A les 19:00 hores, en sessió telemàtica, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió de caràcter 
extraordinari en primera convocatòria. 
 
PRESIDEIX 
 
Ignasi Simón Ortoll 
 
ASSISTENTS 
 
Maria del Mar Pedrerol Villarroya 
Fran Sánchez Castilla 
Lourdes Maria Estéfano Orozco 
Albert Iglesias Boza 
David Morales Campos 
Maria Lourdes Martín Montero 
Felicita Romero Olivares 
Marc Palet Rodríguez 
Iban Martínez Asensio 
Josep Nogués i Miras 
Manuela Nieves Garrido Marín 
Juana Maria Morata López 
Susagna Mesas Sánchez 
Antonio Polo Lama 
Josep Oriol Vera Brau 
Manel Busquets i Mateu 
 
 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 
Gemma Navarro Medialdea, secretària accidental. 
 
També hi assisteix Antoni Hierro Medina, interventor municipal 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- PRP2020/321 PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. SUSAGNA MESAS SANCHEZ 
 
L’Alcalde - President, Sr. Ignasi Simon i Ortoll, assabentà a la Corporació del fet que 
s’havia rebut la credencial de la nova regidora que havia de substituir a la senyora 
Míriam Remolà Elvira, i que, per tant, a continuació es procediria al jurament del 
càrrec, perquè d’aquesta manera ja pogués participar en les deliberacions d’aquest 
plenari. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Aital efecte es formulà a la Sra. Susagna Mesas Sánchez, la següent pregunta : 
 

“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar 
la Constitució i l’Estatut de Catalunya com a normes fonamentals de l’Estat ?” 

 
La pregunta fou contestada per la Sra. Susagna Mesas Sánchez amb l’afirmatiu: 
 

 “ SÍ PROMETO, per imperatiu legal” 
 
 
2.- PRP2020/296   APROVACIÓ PRÒRROGA TERMINI LLIURAMENT PREVIST A L'ACTA 
AMB EMPRESA BIOKIT    
 
Es donà  lectura al següent dictamen: 
 

“El Ple de l’Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 25 de gener de 2018,  va acordar aprovar l’Acta 
de lliurament d’instal·lacions i formalització d’acords entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i BIOKIT 
SA, en compliment de les previsions de les bases d’actuació de la Junta de Compensació del 
Sector discontinu de Can Montcau-Can Malé de Lliçà d’Amunt i del Projecte de Reparcel·lació. 
 
En el punt segon de l’esmentada Acta s’assenyalava que BIOKIT S.A mantindria de forma 
transitòria la possessió i ús dels espais que s’identificaven a l’Annex 1, el manteniment dels quals 
resultava necessari per tal de culminar el procés físic i administratiu de trasllat i, particularment, 
finalitzar els registres administratius vinculats al desenvolupament de l’activitat. Aquests espais 
haurien de ser lliurats a l’Ajuntament en el moment en què culminés aquest procés i, en tot cas, no 
més tard del 23 de desembre de 2021. 
 
Aquesta Acta es va signar el dia 31 de gener de 2018. 
 
Amb data 6 d’octubre de 2020, l’empresa BIOKIT ha presentat escrit davant d’aquest Ajuntament 
pel que sol·licita l’ampliació del termini establert en el pacte segon fins el 31 de desembre de 2023. 
 
Vist que s’ha informat al representant del Clúster de cervesers. 
 
Atès que no hi ha per part de l’Ajuntament inconvenient en la pròrroga del termini de lliurament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, amb el vot particular del grup 
municipal d’ERC que considera que si fos una cessió dels espais requeriria un altre procediment, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Modificar el punt Segon de l’Acta de lliurament d’instal·lacions i formalització d’acords entre 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i BIOKIT SA, en compliment de les previsions de 
les bases d’actuació de la Junta de Compensació del Sector discontinu de Can 
Montcau-Can Malé de Lliçà d’Amunt i del Projecte de Reparcel·lació, en el sentit 
d’ampliar el termini per lliurar els espais identificats en l’Annex 1 no més tard del 
31 de desembre de 2023. 
 
Segon.- Autoritzar al senyor Alcalde a la signatura de l’Addenda al Conveni 
que incorporarà la modificació del termini. 



 
 

 

 
 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa BIOKIT SA.” 

 
Acabada la lectura, el Sr. Alcalde explicà que l’empresa BIOKIT treballava amb molts països, i 
amb algun d’ells encara li faltava modificar el registre administratiu, tenien calculat que a finals de 
l’any 2021 ho podrien tenir però no havia pogut ser i demanaven una pròrroga de dos anys.  
 
El regidor Iban Martínez comentà que al seu grup li semblava que era una cessió d’espais, una 
cessió d’un equipament públic per fer un canvi domiciliari, si la qüestió era rebre informació, 
només caldria posar una bústia a l’entrada, i el fet que sigui una addenda a un conveni que 
portàvem més d’11 anys recepcionant, anava més enllà d’un tema legal, si BIOKIT necessita 
espais, el 31 de desembre de 2021 es podia fer un conveni nou amb unes condicions noves en 
funció de les característiques, però una addenda no s’entenia. 
 
El Sr. Alcalde contestà que la bústia ja hi era, i si havien de rebre una visita aquella era la seva 
seu. És una empresa del poble, amb treballadors del poble i aquest espai era del Clúster que ja 
havia manifestat que no l’importava deixar-li fins als 2023. La relació era a tres bandes, i no 
s’hipotecava espai municipal sinó espai del clúster. 
 
El regidor Iban Martínez digué que la qüestió era entendre el que s’estava fent i el seu grup no ho 
entenia, creien que es podria fer d’una altra manera, amb un nou conveni amb BIOKIT perquè 
sinó es crearia un precedent per a qualsevol altra empresa. 
 
El Sr. Alcalde contestà que la Secretària ja havia informat que no era un nou conveni de cessió. 
 
El regidor Antonio Polo començà la seva intervenció donant la benvinguda a la nova regidora del 
grup municipal d’ERC, i manifestà que no tenia cap problema amb la pròrroga atès que vist com 
estaven les instal·lacions el millor era que hi hagués algú que li donés una mica de vida. Si el 
clúster no tenia problema, ell tampoc en tindria cap. 
 
El regidor Oriol Vera donà la benvinguda a la nova regidora, i en relació al punt que s’estava 
debatent digué que no ho veia clar, que veia coses que no li agradaven gens, entre d’altres 
coses, perquè no se sabia que hi havia en aquesta sal per tant no podia votar a favor i 
s’abstindria de votar. 
 
El regidor Manel Busquets en primer lloc donà la benvinguda i desitjà sort a la nova regidora,  i 
continuà dient que no es tractava d’una cessió, sinó d’una condició de l’Acta de lliurament, si no 
s’estava fent uns dels espais no veia problema en allargar el termini i més si l’espai estava en la 
zona del clúster. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup PSC (9), d’En Comú Podem (1) 
i Junts per Lliçà d’Amunt (1), el vot en contra del grup d’ERC (5). S’abstingué de votar el grup de 
Ciutadans (1). 
 
3.- PRP2020/305   APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANCES 
MUNICIPALS    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“L’article 8.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
atorga potestat reglamentària a l’Ajuntament. 



 
 

 

 
 
 
Vist que s’han d’introduir modificacions a diferents ordenances municipals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de les ordenances: 
 
- ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I DE BON GOVERN 
- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Segon: Exposar-la a informació pública i sotmetre-la al tràmit d’audiència als interessats per un 
termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i suggeriments que, si es produeixen 
la Corporació haurà de resoldre. Si no es produeixen al·legacions, la modificació es considerarà 
aprovada definitivament.” 

 
Oberta la deliberació, el Sr. Alcalde explicà que es canviaven els imports de les sancions per 
infraccions per incidir més sobretot en les sancions per llençar escombraries incorrectament. Pel que 
feia a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia s’incorporaven noves races de 
gossos perillosos i s’incloïa el tema de sancionar el fet de no recollir els excrements d’animals ni recollir 
la llicència.  
 
El regidor Iban Martínez comentà que les sancions ja es veuria si tindrien efecte dissuasiu, el problema 
de gossos era una actualització administrativa. Pel que feia al tema dels contenidors no hi hauria un 
policia a cada contenidor i el problema continuaria existint. Manifestà que el problema no el veien en 
les modificacions que es feien en aquestes ordenances sinó a les modificacions que s’havien fet 
anteriorment, que no els agradaven per això no hi podien donar suport. 
 
El Sr. Alcalde comentà que eren ordenances vigents i ara només es canviaven determinats articles, 
contestant el Sr. Iban Martínez que per coherència si no estaven d’acord amb l’ordenança no podien 
votar a favor. 
 
El regidor Antonio Polo digué que estava a favor de les modificacions. 
 
El regidor Oriol Vera també es manifestà a favor de les modificacions, considerant que no hi havia res 
més dissuasori que incrementar els imports. 
 
El regidor Manel Busquets digué que estava a favor de les modificacions però no deixava de ser trist 
que es fessin per l’incivisme dels ciutadans.  
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables dels grups PSC (9), d’En Comú Podem 
(1),  Ciutadans (1) i Junts per Lliçà d’Amunt (1); el vot en contra del grup d’ERC (5).  
 
 
4.- PRP2020/306 APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES 
FISCALS PER A L'EXERCICI 2021    
 
Es donà lectura del dictamen següent: 
 

“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. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi 
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa 
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, amb el vot particular del grup 
municipal d’ERC en el sentit que la taxa d’escombraries s’incrementa en funció d’un informe que 
sota el seu criteri conté diferents incongruències i errors; i del grup municipal d’EN COMU-PODEM 
en el sentit que no comparteix políticament els criteris dels increments, 
 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 
2021 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 

- Ordenança Fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 

- Ordenança Fiscal número 2 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica  

- Ordenança Fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

-  



 
 

 

-  
 
 
 

- Ordenança Fiscal número 11 reguladora de la Taxa per recollida, transport i tractament 
d’escombraries i altres residus municipals. 

- Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de 
companyia i per concessió de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
Quart.- 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 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.” 
 
Acabada la lectura el Sr. Alcalde explicà que algunes modificacions eren per ajustos normatius, 
com per exemple les de l’IBI, les de l’impost de vehicles, o com les de les plus-vàlues on 
s’incorporava un aclariment per tal que la quota no fos superior a l’increment del valor. A 
l’ordenança reguladora de la taxa d’escombraries es proposava un increment del 15 %.  Pel que 
feia a la Taxa d’animals de companyia el preu s’ajustava al que cobrava el prestador del servei. A 
continuació manifestà la seva intenció d’explicar l’increment de la taxa d’escombraries, que es 
devia a la voluntat de mantenir la diferència que hi havia l’exercici anterior entre el recaptat i la 
despesa del servei, que eren uns 900.000 euros negatius, ja que si aquesta diferència 
s’incrementava s’haurien de reduir altres serveis com podien ser els serveis socials, subvencions 
per llibres, activitats per joves, franges de protecció i altres projectes...  
 
Digué que era conscient que l’increment era molt important però estava motivat pels preus que 
havien pujat moltíssim. Les despeses directes del servei eren d’ 1.926.000 euros, i els ingressos 
per la taxa eren de 1.334.000 euros, incrementant els 200.000 euros de recaptació per la taxa 
encara era deficitari. Si a aquests imports s’afegien les despeses indirectes el resultat era una 
diferència de 900.000 euros.   
 
Posà com a exemple que de l’any 2019 al 2020 el tractament de la fracció resta havia augmentat 
en 145.000 euros, i els costos del Consorci en 90.000 euros, només amb aquests imports ja 
pujava a 235.000 euros, més del que s’incrementava amb la taxa.  
 
Continuà dient que l’augment de la taxa d’escombraries no era una mesura popular, però s’havia 
de fer. Feia uns anys per la recollida del cartró s’ingressaven diners, per 
exemple al 2016 s’havien ingressat 47.000 euros nets, al 2017, 50.000 euros, al 
2018, 24.000 euros, però a l’any 2019, tot i que s’havien ingressat 26.000 euros 
com que es feia malament la recollida s’havia posat una multa de 17.500 euros, 
i en conseqüència el benefici real havia estat de 8.500 euros. La previsió per a 
l’any 2020 era que s’ingressarien 24.000 euros però amb una multa per portar-lo 
amb molts impropis de 34.000 euros, és a dir es perdrien 10.000 euros. 
 



 
 

 

 
 
 
Es deia que Lliçà d’Amunt era dels municipis més cars de la comarca, i possiblement era així però 
el poble era ciutat-jardí, els recorreguts eren més llargs, el que comportava més hores, més 
consums... 
 
Conclogué dient que era obligat incrementar la taxa, s’havia pecat de no haver fet bé les coses 
perquè durant anys havia estat congelada, el 2014 i 2016 s’havia reduït perquè es creia que es 
podia fer atès que amb el rescat s’havia estalviat però, en aquests moments, el preu del servei del 
2013 ja s’havia superat i en aquests moments calia pujar imports. L’informe de tècnic estava ben 
fet, en anys anteriors es feia des de diferents visions, i en aquest moment s’utilitzava la fórmula 
nova del Ministeri d’Hisenda per calcular els costos indirectes.  
 
El regidor Iban Martínez manifestà que si es parlava de les modificacions de les ordenances 
fiscals en general eren canvis administratius, però a banda de la taxa d’escombraries, passava 
com en el punt anterior, es tenia l’oportunitat de corregir algunes ordenances fiscals i no s’havia 
fet, per exemple, l’any anterior s’havia tocat l’ordenança de l’IBI i com es podria repercutir en les 
grans superfícies i no s’havia fet.  
 
Explicà que s’anunciava l’adhesió a l’agenda 2030 per aconseguir un desenvolupament 
sostenible però a l’ordenança de l’impost de vehicles no es trobava cap bonificació per vehicles 
més sostenibles. Quan es passejava pel poble els que més es veia era el tema de les 
escombraries, l’Alcalde havia donat la seva visió, un sistema antiquat, sobrepassat, hi havia 
1.000.000 d’euros de sobrecost, i per no incrementar aquesta diferència s’incrementava la taxa, 
repercutint directament a l’usuari. El seu grup considerava que no es tractava de pujar el rebut a 
la gent, sinó que s’haurien de buscar altres solucions, s’havien reunit dues vegades amb l’equip 
de govern per provar de trobar solucions però en els darrers 9 mesos no s’havia tingut cap noticia 
fins a la Comissió Informativa on s’havia dit que es descartava el porta a porta, i que ja s’avisava 
que no es podia portar a terme, es va dir que comprarien dos camions i aplicaríeu el mateix model 
sense solucionar res, aleshores es preguntava perquè eren les taules de treball.  
 
Digué que li semblava que, amb tot el respecte, a falta d’idees, la solució era augmentar la taxa, i 
encara s’havia d’estar content perquè podia ser més, i preguntà si l’any vinent hi hauria un altre 
increment i a l’any 2023 no s’incrementaria perquè hi havia eleccions i era una mesura impopular.  
 
Manifestà que s’havia d’incidir més amb pedagogia, no sabia com, però calia explicar que pel 
vidre si està brut es paga menys, els ciutadans tenien la culpa però no sabia si augmentar la taxa 
solucionaria el problema o milloraria alguna cosa. 
 
Pel que feia a l’informe, digué que estava molt treballat i que estava convençut que es passaven 
hores fent un informe que justifiqués el que l’equip de govern decidia, però des del seu punt de 
vista contenia dades que no s’aclarien. Durant l’exposició del senyor Alcalde havia esbrinat d’on 
sortia el 25 %, però sobre aquesta justificació, el punt 3.2 de l’informe parlava d’una despesa 
indirecta de 466.000 euros, i per aquest sistema de càlcul s’observava que el servei de residus es 
feia càrrec del 24’23% de la despesa general de l’Ajuntament, és a dir, el 
departament de residus pagava el 24 % de la llum i de l’aigua dels edificis 
socials de l’Ajuntament i brigada, amb els preus de les escombraries es 
pagaven serveis que fins i tot hi havia gent que no utilitzava; es repercutia el 24 
% del servei de recaptació quan la taxa d’escombraries només suposava un 
10% dels ingressos, potser era un càlcul molt ben pensat però, a primera vista, 
no semblava just. El càlcul era arbitrari, posava com a dèficit del servei costos  
 



 
 

 

 
 
 
que no tenien relació, i que no es sabia si podien ser imputats a altres serveis. Si es demanés un 
informe detallat amb totes les dades d’altres departaments on sortissin els costos que se’ls 
imputava segur que no el tindrien i si el tenien segur que no incloïa les despeses com el llum, 
aigua... 
 
Finalitzà dient que altres municipis també incrementaven la taxa però això era “mal de muchos, 
consuelo de tontos”, i no es podia prendre a la gent per tonta, i en comptes de copiar la pujada 
d’impostos es podien copiar altres sistemes de recollida. Eren 30 euros l’any, però per molta gent 
aquest import eren diners, i demanà que anessin als barris i parlessin amb la gent perquè 
l’increment no solucionava el servei.  
 
El senyor Alcalde contestà que sortia al carrer i parlava amb els veïns i que coneixia perfectament 
la realitat del seu poble. Reconeixia que el servei podia millorar, es tenien reunions pendents, i 
que el mateix regidor Iban Martínez reconeixia que el servei porta a porta era impossible. 
S’estava treballant amb una empresa externa per poder millorar, no s’estava de braços creuats i 
abans d’acabar l’any s’intentarien presentar les solucions. Per altra banda, s’estaven plantejant 
plans d’ocupació per explicar casa per casa. Digué que els diners d’increment evidentment eren 
importants i que hi havia gent que ho estava passat malament, però per mantenir el servei s’havia 
de fer. No hi havia falta d’idees i era una prioritat de l’equip de govern millorar el servei.  
 
El regidor Iban Martínez digué que quan havia demanat que sortís al carrer ja sabia que ho feia, 
però es tractava de sortir i tocar la realitat, els contenidors estaven plens, hi havia dos tipus 
d’usuaris, els que veien els contenidors plens i deixaven les bosses a fora, i els que veien els 
contenidors plens i se’n tornaves a casa amb elles, però quan durant tres dies seguits tornaven 
amb escombraries a casa ho feien enfadats. Acceptà que l’equip de govern tenia idees, però 
primer les aplicava i després les explicava, la base del raonament era un càlcul que no 
compartien, i que potser, si l’expliquessin bé i aclarissin cap a on van els hi aprovarien.   
 
El senyor Alcalde digué que estava d’acord amb el seu plantejament, i que estaven treballant per 
comprar camions. Així mateix, digué que quan havia explicat els números no havia volgut separar 
els costos indirectes i financers perquè amb els directes ja en tenia prou. En relació a la fórmula 
dels càlculs, ell la trobava del tot correcte i la defensava, però eren molts tecnicismes que potser 
no era el moment de parlar-ne, convidà al regidor Iban Martínez a una reunió amb l’interventor per 
a que expliqués l’informe i quines eren les directrius del Ministeri d’Hisenda per fer els càlculs.  
 
El regidor Iban Martínez demanà explicacions de perquè una persona sola pagava igual que una 
família de sis membres.  
 
El senyor Alcalde contestà que estava d’acord però que havien d’anar poc a poc, agraïa el 
plantejament crític, però hi havia recorregut de millora i no estaven de braços plegats. Digué que 
tan de bo poguessin baremar la taxa per membres de família, però primer havien de millorar el 
servei. 
 
El regidor Antonio Polo manifestà que no compartia ni entenia la modificació, 
perquè es proposava un augment de 30 euros quan tothom sabia pels moments 
que s’estava passant, cada vegada hi havia  més famílies a les que els hi costa 
arribar a finals de mes i no entenia que el PSC incrementés la taxa un 15%. 
Digué que no era un problema d’informe, el problema era el moment, el govern 
central havia autoritzat a passar el sostre de despesa, i el principal hauria de ser 
protegir als ciutadans en aquests moments crítics. Preguntà què se’n havia fet  



 
 

 

 
 
 
 
de la Taula de treball, l’Alcalde havia comunicat que ja tenien una decisió tancada, i qüestionà si 
aquest era l’esperit de col·laboració del PSC, semblava que més aviat era l’esperit de la majoria 
absoluta. 
 
Finalitzà demanant que si tots els grups de l’oposició estaven en contra es reconsiderés 
l’increment i no es passés el “rodillo” de la majoria absoluta. 
 
El senyor Alcalde contestà que era conscient que aqueta mesura tindria conseqüències perquè 
era impopular. No es tractava del “rodillo” de la majoria absoluta, perquè ell també podria dir que 
el discurs del senyor Polo era el fàcil, però ell havia governat i sabia quins eren els ingressos, i 
demanà que no entrés en demagògia. Podia haver augmentar l’IBI però no volia enganya a la 
població, i pujava la taxa d’escombraries perquè el servei era més car.  
 
El regidor Antonio Polo digué que no només era un tema econòmic i que el senyor Alcalde 
parlava com si aquest any fos un any comú, quan era un any excepcional, i la gent ho estava 
passant malament i les decisions no es podien basar només en termes econòmics. Si volgués fer 
demagògia, en altres punts votaria altres coses. 
 
El senyor Alcalde manifestà que s’havia tingut en compte la situació perquè si no hagués estat 
així l’increment hauria estat del 25%, però s’havia fet l’esforç pressupostari es determinades 
àrees, era un tema que s’havia madurat. 
 
El regidor Antonio Polo finalitzà demanant al senyor Alcalde que reflexionés i tingués en compte a 
la gent que representava. 
 
El regidor Oriol Vera manifestà que si es pogués votar per punts votarien a favor de tots menys 
els de l’increment de la taxa d’escombraries. Es parlava de demagògia però també ho era dir que 
no s’incrementava la taxa d’escombraries es tocarien els serveis socials i que es podia no 
incrementar els impostos pels moments que s’estaven vivint i treure els diners d’altres partides. 
 
El regidor Manel Busquets digué que creia que no tocava incrementar 30 euros que per molta 
gent sí que eren diners, era el sisè ple on deia que cada vegada es demanava més a la gent, i li 
sabia greu perquè quan alguna cosa no funcionava s’havia de canviar, no es podien continuar 
incrementant impostos i que els contenidors continuessin fent pena. La gent estava cansada i es 
queixava però també era ella la que no ho feia bé, pensava que faltava informació. Pensava que 
era una qüestió de prioritats, es faria una escola que, si no es podia fer en aquests moment, es 
podria deixar per més endavant, que amb una Festa Major més light també es passaria, no era 
demagògia però la situació actual era difícil. Cap grup de l’oposició ho veia clar, i per això creia 
que, encara que fos per aquest any, caldria replantejar l’increment.  
 
El senyor Alcalde manifestà que ja s’havia dit tot, i que la construcció de l‘escola es faria amb 
préstec. Lliçà d’Amunt no era un poble ric, i l’estructura de ciutat-jardí era molt 
costosa., No volia passar el “rodillo”, volia ser responsable amb una decisió que 
havia de prendre.  
 
El regidor Manel Busquets digué que els diners eren els que eren, i el que 
governava havia de saber prioritzar. En relació al tema de l’escola, es preguntà 
si realment tocava ara, ell creia que no, tot i que hi votaria a favor. 
 



 
 

 

 
 
 
 
El regidor Fran Sánchez manifestà que l’increment de la taxa era una decisió que el PSC volia 
tirar en davant tot i que compartien certs aspectes, la voluntat era atendre als ciutadans de Lliçà 
d’Amunt i no deixar a ningú al marge, això no es podia posar en dubte. El model de recollida no 
estava definit, però tots ells comportaven un increment de costos. La pujada no volia dir que es 
donés per tancat el model. Es proposava un increment de la taxa i es comprometien a recolzar al 
ciutadà que ho necessités. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada pels vots favorables del grup PSC (9); i el vot en contra dels 
grups d’ERC (5), d’En Comú Podem (1), de Ciutadans (1) i de Junts per Lliçà d’Amunt (1).  
  
 
5.- PRP2020/299   DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL PERIODE MIG PAGAMENT    
 
Es donà compte del dictamen següent: 
 

“Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda es dona compte de l'informe 
trimestral de morositat, corresponent al segon trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals de 
juliol de 2020, on es comuniquen les dades corresponents a l’informe trimestral previst a 
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, i de l’informe de període mig de pagament a 
proveïdors, corresponent al segon trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals de juliol de 
2020.” 

 
 
6.- PRP2020/300 DONAR COMPTE INFORME TRIMESTRAL ESTABILITAT 
PRESSUPOSTARIA    
 
Es donà compte del dictamen següent: 
 

“Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es dona compte de l'informe 
trimestral, corresponent al segon trimestre de 2020, enviat al Ministeri a finals del mes de juliol 
de 2020, on es comuniquen les dades corresponents a l'Informe d'Avaluació del compliment 
dels objectius que contempla la Llei Orgànica 2/2012, i que suposen que el Pressupost 
d'aquesta Corporació : 
 
* Compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària 
 
* El nivell previst de deute viu al final del període: 4.738.996,35€ 

 
* Es valora que l’Ajuntament  complirà amb l’objectiu de la Regla de Despesa.” 

 
 
7.- PRP2020/304   MODIFICACIO DELEGACIONS A LA DIPUTACIO DE 
BARCELONA EN MATERIA D'INGRESSOS DE DRET PUBLIC    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats 
locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals,  



 
 

 

 
 
 
 
estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona les 
seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos locals, mitjançant 
l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes 
Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un 
acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb 
suficient claredat la competència dels òrgans actuants 
 
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan 
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast 
de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments 
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats 
que una Entitat local hagi delegat en l’Ens supramunicipal . 
 
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, es creu procedent, modificar les facultats de gestió, liquidació i 
recaptació de determinats ingressos de dret públic, i alhora  confirmar i ratificar la delegació de 
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i concretant en 
allò que calgui els acords anteriors.  
 
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions 
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències 
de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa 
sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
  
PRIMER.- Modificar l'abast dels acords de delegació adoptats amb anterioritat a aquesta data, 
només pel que fa als tributs i ingressos de dret públic que es detallaran seguidament, en el 
sentit que l'actual delegació d’aquests conceptes detallats abastarà únicament les 
competències de recaptació, tot això a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 
I.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
.     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 



 
 

 

 
 
 
 
 
II.-Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
.     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
III.- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol  
 
.     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament   

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
SEGON.- Revocar els acords adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació de 
Taxa de l'escola de música, Taxa per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària i 
Teleassistència, la Taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals i Taxa 
per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia 
elèctrica en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
TERCER.- Especificar que, després de les modificacions i revocacions efectuades en els punts 
anteriors, els acords municipals adoptats, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a 
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren: 
 
I.- Impost sobre activitats econòmiques 
 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe 
· Revisió i comprovació de les declaracions presentades 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques 
· Actuacions d'informació i assistència als contribuents 
· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 



 
 

 

 

 

 

II.- Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  
· Revisió de les autoliquidacions presentades  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes 

tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les 

liquidacions tributàries que en resultin  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 
III.- Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general 
 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  
· Revisió de les autoliquidacions presentades  
· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a determinar els deutes 

tributaris.  
· Expedició de documents cobratoris  
· Pràctica de notificacions de les liquidacions  
· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  
· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  
· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica de les 

liquidacions tributàries que en resultin  
· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  
· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  
· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 
IV.- Impost sobre béns immobles 
 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 



 
 

 

·  
 
 
 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
V.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VI.- Taxes per recollida, transport i tractament d'escombraries i altres residus municipals  
 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VII.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per 
aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena 
  

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 
· Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris 
· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 
· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 

ingrés directe 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
VIII.- Taxa per la prestació del servei d'escola bressol  
 



 
 

 

·  
 
 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament   
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
IX.- Preu públic per la utilització dels serveis de les instal·lacions esportives municipals. 
 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 
ingrés directe 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
X.- Preu públic per  la prestació del servei d'atenció domiciliària  
 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 
ingrés directe 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XI.- Taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terreny d'ús públic i indústries del 
carrer i ambulants, únicament el mercat setmanal.  
 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per 
ingrés directe 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XII.- Taxa cementiri municipal únicament pel servei dels drets de   
conservació de Cementiris 
 

· Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 



 
 

 

·  
 
 
 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XIII.- Contribucions especials 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XIV.- Quotes d'urbanització 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XV.- Taxa per retirada i immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament 
o abusivament a la via pública  
 
.     Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 

· Recaptació dels deutes tant en  període voluntari com executiu. 
· Dictar la provisió de constrenyiment.  
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XVI.- Execucions subsidiàries 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XVII.- Multes coercitives 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 



 
 

 

·  
 
 
 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XVIII.- Sancions administratives, sancions per infracció i/o incompliment d'ordenança 
municipal i sancions urbanístiques 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XIX.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
.     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XX.-Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme 
 
.     Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 

· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XXI.- Taxa per expedició de documents administratius 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XXII.- Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els animals de 
companyia i per concessió de llicències per a la tinença d'animals 
potencialment perillosos 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 



 
 

 

·  
 
 
 
 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XXIII.- Altres ingressos no tributaris que l'Ajuntament pugui liquidar 
 

· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament 
· Recaptació dels deutes en període executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
XXIV.- Costes Judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
.    Emissió de documents cobratoris 
.    Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
.    Dictar la provisió de constrenyiment 
.    Liquidació d'interessos de demora 
.    Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
.    Resolució dels recursos que s'interposin contra actes anteriors  
.   Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors  
 
QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària, en 
l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic descrits en l'apartat d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de 
pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de 
recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o 
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
SISÈ. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites que en aquest acord 
s'especifiquen es regeix per les següents regles: 
 
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini 
de dos anys a comptar des d’aquesta data.   
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Regla segona.  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les 
mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com 
la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període 
executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i 
del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de 
Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, 
en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les 
despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la 
delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a 
l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels 
impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els 
tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris 
que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En 
aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat 
de fons aliens. 
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT a 
l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, i la 
transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 
 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, 
les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades en el període 
quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les 
operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de 
les corporacions locals. 
 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 
l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjuntament 
amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació. 
 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la 
part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec 
provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 
 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que 
corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà 
o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els 
terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs 
disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans 
recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació 
realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 

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

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i 
constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals que disposi 
l’Organisme.  
d.   Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 

   e.  Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el     compte anual,  
justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació 
que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.  
 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió Tributària, durant 
el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, 

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

justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament. 
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la gestió del 

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

de Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un 
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que 
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització 
de les dependències municipals.    
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per a donar 
compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de 
caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat del 
tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant aporti, per tal de materialitzar la 
delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció 
de totes les dades personals. 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per 
l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà les violacions 
de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta 
a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva 
conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho 
autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que 
comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer 
supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades 
que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que 
contempli dites comunicacions o cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals 
corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà 
la consideració de responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per al 
compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el 
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració 
delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir 
accés com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a 
les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els 
controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i 
també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals. 
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les finalitats del 
tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als drets i les llibertats de 
les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i organitzatives adequades al 
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades 
mesures seran revisades i actualitzades quan calgui. 
 
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i 
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per 
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació 
del servei. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Regla dotzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents: 
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que 
estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
SETÈ.-  Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a la seva acceptació i un cop acceptat publiqui aquest acord, per a general coneixement, 
juntament amb l’acord d'acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 

 
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que el conveni s’havia actualitzat, i la recaptació de 
determinats impostos i taxes les faria l’Ajuntament perquè seria una despesa que s’estalviarien. 
 
El regidor Iban Martínez manifestà que si es tenia l’estructura no hi havia cap problema.   
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
8.- PRP2020/298   APROVACIÓ CONVENI AMB GENERALITAT CATALUNYA PER 
EXECUCIÓ OBRES AMPLIACIO ESCOLA MARTI I POL PER ACOLLIR INSTITUT-ESCOLA    
 
Es donà lectura al dictamen següent: 
 

“Actualment els alumnes de secundària de l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt estan 
ubicats en uns espais provisionals en un nucli del municipi diferent a on es detecten les necessitats 
d’escolarització.  
 
Vist que està prevista la creació de l’Institut Escola de Lliçà d’Amunt de 2 línies per fusió de l’Escola 
Miquel Martí i Pol i l’Institut Hipàtia d’Alexandria i que per aquest motiu s’ha d’ampliar l’Escola Martí i 
Pol que permetrà que l’Institut Hipàtia d’Alexandria s’ubiqui en espais definitius. 
 
Atès que l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt està disposat a col·laborar aportant diners per a l’execució 
d’aquestes obres. 
 
Vist l’article 159.3.d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació que preveu que correspon als 
municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya en la 
creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius públics. 
 
Atès que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està 
prevista a la disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació i a l’article 66.3.o) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre el Departament d’educació  de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a l’execució de les obres 
d’ampliació de l’escola Marti i Pol per acollir l’institut escola de Lliçà d’Amunt. 
 
Segon: Autoritzar al senyor Alcalde per la signatura de l'esmentat conveni. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord als Serveis Territorials Maresme-Vallès Oriental del Departament 
d’educació de la Generalitat de Catalunya.” 

 
Oberta la deliberació, el regidor Fran Sánchez, en primer lloc donà la benvinguda a la nova regidora del 
grup municipal d’ERC, i continuà explicat que la proposta que es sotmetia a aprovació era un tràmit per 
poder portar endavant un projecte que feia 5 anys que es buscava, però a més a més anava més 
enllà, i era ampliar i solidificar els objectius que promovia la UNESCO. S’havia treballat amb el PFI, 
amb l’Escola d’Adults, amb els Plans ocupacionals, amb nous grau formatius, amb el PFIDE, i ara es 
tractava d’assolir una educació més propera, que contribuís a que els alumnes de Lliçà d’Amunt 
tinguessin un major sentiment de pertinença al municipi, i per això s’havia apostat per la construcció 
d’un nou institut a Can Cuscó, però havia estat impossible. La fórmula que s’havia trobat era la de fer 
una Escola-institut 3-16 per millores educatives i apropar l’educació secundària. Lliçà d’Amunt era un 
municipi complex amb una fuga del 52% de l’alumnat de l’Escola Marti i Pol degud a que moltes 
famílies buscaven que l’institut estigués proper al seu domicili i inscrivien els nens a escoles de Palau o 
Lliçà d’e Vall que els hi garantia la proximitat. La col·laboració de l’Ajuntament en aquesta escola-
institut estava justificada per les competències que tenia en educació, en cohesionar els barris i 
apropar els serveis a la ciutadania. 
 
Continuà dient que l’escola Marti i Pol havia arribat a tenir només 18 alumnes matriculats, i això havia 
fet patir per la continuïtat de l’escola, així mateix amb l’escola-institut es podia contribuir a protegir els 
projectes pedagògics dels dos centres que tenien una línia pedagògica molt semblant. Així mateix, 
apropar el servei educatiu als joves faria que també es poguessin desenvolupar altres serveis a 
posteriori a la zona de Palaudàries. Explicà que generar un nou eix formatiu permetria poder alliberar 
espais, i en conseqüència, l’ampliació de cicles formatius al municipi.  
 
Finalitzà dient que aquest projecte impulsaria la creació d’un Pla educatiu de Lliçà pel que, arribat el 
moment, esperava el suport de tots els grups municipals. El conveni donava resposta al compromís de 
la Generalitat d’apropar l’ensenyament de secundària a Palaudàries, i agraí al Director de serveis 
territorials el seu compromís i entesa amb el model de poble i la seva col·laboració en el desbloqueig 
d’un deute polític pendent envers la ciutadania de Lliçà d’Amunt.   
 
El regidor Iban Martínez manifestà en primer lloc que s’hauria d’afegir l’agraïment al 
conseller Bargalló i que el seu grup veia que hi havia més aspectes a favor de 3-16 
que en contra. L’escola Marti i Pol havia perdut molta matriculació, posant en perill 
l’inici de nous cursos, per això si es feia un bon projecte el recolzarien per donar 
sortida  i intentar donar solucions a una zona determinada. Un altre motiu important  
 



 
 

 

 
 
 
per votar a favor era que al programa electoral ja proposaven convertir l’escola Martí i Pol en una 
escola 3-16.  
 
El regidor Antonio Polo digué que votaria a favor perquè era un reclamació del seu grup de feia molt 
de temps. 
 
El regidor Oriol Vera manifestà que votaria a favor perquè el 3-16 era el futur. 
 
El mateix sentit del vot manifestà el regidor Manel Busquets que assenyalà que era un projecte 
engrescador que valia la pena i a veure si era així possible solucionar la fuga d’alumnat. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que 
constitueixen majoria absoluta legal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent  les 21:10 de tot el que jo com a 
secretària certifico. 
 
 


