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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA EFECTUADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 
18 D’OCTUBRE DE 2018 
 
 
Lliçà d’Amunt, 18 d’octubre de 2018. 
 
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 en funcions Sr. Jordi 
Juárez Heredia, per absència del senyor Alcalde Ignasi Simon i Ortoll. Hi assisteixen 
els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol i Villarroya,  Albert Iglesias Boza, Fran 
Sánchez Castilla, Lourdes Maria Estéfano Orozco, Joaquim Ferriol i Tarafa, Iban 
Martínez Asensio, Míriam Remolà i Elvira, Mercedes Mateo Fiérrez, Yolande Rose 
Georgette Rabault, Antonio Polo Lama, Manel Busquets i Mateu, Jordi Regales Pou 
Felip Tura i Torra i Ma. Àngela Roca Corts. S’han excusat regidor Francisco Javier 
Millán Vidal. Foren assistits per la Secretària accidental de la Corporació, senyora 
Gemma Navarro i Medialdea, i per l’Interventor municipal senyor Antoni Hierro Medina. 
 
 
1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
PER A L’ANY 2019 
 
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. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
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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 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 el dictamen favorable de la 
Comissió Informativa d’Hisenda, es proposa al Ple 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 2019 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 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 10 reguladora de la Taxa de cementiri municipal 
- Ordenança Fiscal número 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua 
- Ordenança Fiscal número 18 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
- Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa el servei de clavegueram 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, 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, així com el text de les Ordenances fiscals modificades, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de major 
difusió 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 regidor Jordi Juárez manifestà que la voluntat en general era 
congelar els impostos, i que principalment hi havia canvis de denominació i per 
modificació de la normativa. A continuació assenyalà que els canvis més significatius 
serien: 
 

- En l’Impost sobre Béns Immobles, es canviava el nom del ministeri, i per la 
resta no patia cap variació. 
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- En l’Impost de Vehicles, hi havia la bonificació dels titulars de vehicles elèctrics 
en un 75% que era el màxim que permetia la llei, amb la voluntat d’augmentar 
el parc d’aquests tipus de vehicles; una altra bonificació del 50% pels vehicles 
híbrids; i la bonificació dels vehicles de més de 25 anys, que passava a ser del 
100% al 50%, perquè es considerava que aquests vehicles eren els que més 
contaminaven . 

- En l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de naturalesa urbana, si la 
persona que venia una propietat podia demostrar que el feia pel mateix preu 
que l’havia comprat, estaria exempt de pagar l’impost 

- En la Taxa de Cementiri, amb l’objectiu de no haver d’ampliar el Cementiri, si 
algun titular volia vendre el nínxol, l’Ajuntament li compraria descomptant-li un 
mínim de deu anys pels nínxols que estiguessin ocupats, per les despeses de 
treure les restes. 

- En la Taxa de subministrament d’aigua, es modificava el preu pels les 
connexions a la xarxa, ja que fins ara es pagava amb una única tarifa d’un a sis 
metres i ara es valoraria per metres. 

- La taxa del servei de clavegueram s’adaptava als preus establerts pel 
Consorci, amb qui es tenia signat un Conveni. 

 
A continuació intervingué el regidor Joaquim Ferriol, que preguntà si s’havia canviat la 
bonificació del vehicles elèctrics, atès que a la Comissió Informativa s’havia dit que 
seria del 100% i ara es deia que seria del 75%; contestant l’Alcalde en funcions que la 
Llei marcava com a màxim el 75%. 
 
El regidor Joaquim Ferriol preguntà quin sentit tenia bonificar els vehicles que menys 
contaminaven i també els històrics que eren els que més contaminaven; contestant 
l’Alcalde en funcions que actualment es bonificava el 100% dels històrics perquè es 
tenia el concepte que eren vehicles de museu, però hi havia vehicles que estaven 
circulant i contaminaven en excés. El regidor Joaquim Ferriol digué que a Lliçà 
d’Amunt hi havia 379 vehicles de més de 25 anys, i d’aquests només dos eren 
històrics, i afegí que resultava curiós que l’Ajuntament tingués la majoria del seu parc 
mòbil de més de deu anys, i que per tant estaria bé tenir coherència i si es volia 
potenciar la compra de vehicles amb menys emissions contaminants també ho portés 
a terme l’Ajuntament. Continuà dient que s’havien demanat estudis econòmics de la 
Taxa d’escombraries i el més recent era de 2013, i que potser caldria actualitzar-lo per 
tal de verificar que les taxes no superessin el cost del servei. Finalitzà dient que es 
tocaven molt poc les ordenances i considerava que era perquè no s’havien treballat 
prou i que si l’equip de govern fossin estudiants els portaria a setembre. 
 
L’Alcalde en funcions comentà que l’aposta era pels vehicles elèctrics, que poc a poc 
anava augmentant, fins i tot en els busos. Pel que feia als estudis de residus, digué 
que n’hi havia de més actuals i que en cap cas superaven el cost del servei. El regidor 
Joaquim Ferriol insistí que la qüestió era de com era que l’Ajuntament incrementava el 
parc de vehicles vells i a la vegada incentivava perquè la gent comprés vehicles de 
baixa emissió, i que pel que feia als informes digué que ell no en disposava de nous. 
 
El senyor Alcalde en funcions contestà que li faria arribar l’informe actualitzat 
d’escombraries, i que l’aposta sobre els vehicles municipals era anar cap als elèctrics. 
 
La regidora Angela Roca digué que el seu grup voldria que es rebaixés més l’IBI, atès 
que era abusiu. 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada amb el vot favorable del grups municipals 
del PSC (5 de 6),  d’ICV-EUiA (2 de 2) i de CiU (1 de 1), que constitueixen majoria 
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absoluta legal. Hi votà en contra del grup d’ERC (6 de 6); i s’abstingué de votar el grup 
del PP (1 de 2). 

 
 
2 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL, PER LA GESTIÓ 
DE RUNES I TERRES 
 
Es donà compte de la següent Proposta d’acord: 
 

“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 l’Ordenança municipal per la gestió de 
runes i terres de Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal per la gestió de 
runes i terres. 
 
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. 

 
Acabada la lectura, l’Alcalde en funcions explicà que la modificació substancial de 
l’ordenança era que abans s’havia de portar a l’Ajuntament un aval sobre la runa 
generada per garantir que es portava a un abocador i ara, amb la nova llei, la fiança 
s’havia de dipositar en un Centre gestor de residus autoritzat 
 
Posat a votació, la proposta fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents (15 
de 17), 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 19,30 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta, 
que signen l’Alcalde i la Secretària, que ho certifica. 

 
 
L’ALCALDE                          LA SECRETÀRIA 

 
 
 
 
 


