ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT EFECTUADA PEL PLE
MUNICIPAL EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019

Lliçà d’Amunt, 19 de desembre de 2019.
A les 20,05 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 el senyor Alcalde Ignasi Simón i
Ortoll. Hi assisteixen els regidors i regidores Maria del Mar Pedrerol i 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, Míriam Remolà i Elvira, Josep Nogués i Miras,
Manuela Nieves Garrido Marín, Juana Maria Morata López, Antonio Polo Lama, Josep
Oriol Vera Brau i Manel Busquets i Mateu. Foren assistits per la Secretària accidental
de la Corporació, senyora Gemma Navarro i Medialdea.

1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
El Sr. Alcalde explicà que la urgència venia justificada perquè si les ordenances fiscals
no s’aprovaven dins del 2019 no es podrien aplicar el 2020, i per això era important
que avui es donés resposta a l’al·legació. Així mateix digué que era l’últim dia que la
Diputació de Barcelona recomanava que s’enviessin a publicar els Edictes al BOP.
El regidor Iban Martínez votà en contra a la urgència.
El regidor Antonio Polo també votà en contra a la urgència, perquè la documentació
l’havia rebut a les 12 hores i no l’havien pogut examinar, i el seu grup prenia les
decisions en assemblea.
El regidor Oriol vera digué que votaria a favor, perquè s’aprofitava la infraestructura de
la sessió pública sobre l’estat del municipi.
El regidor Manel Busquets digué que votaria en contra perquè no havia tingut temps
de llegir l’informe d’Intervenció.
Posat a votació, la urgència fou aprovada pel vot favorable dels grups del PSC (9) i
Ciutadans (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra dels grups
d’ERC (5), En Comú Podem (1) i Junts per Lliçà (1)

2.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I
ORDENANCES FISCALS PER AL 2020

APROVACIÓ

DEFINITIVA

DE

LES

Es donà compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 24 d’octubre de 2019, va aprovar
provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020.
Aquest expedient ha estat exposat al públic al Butlletí Oficial de la Província del dia 5
de novembre de 2019, al diari EL PUNT-AVUI del dia 29 d’octubre de 2019 i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.
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Durant el període d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació per part dels
regidors del grup municipal d’ERC.
Vist l’informe emès per l’Interventor, es proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades de conformitat al que estableix
l’informe de l’interventor.
Segon.- Aprovar definitivament 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 2020 i següents, així com el seu text refós.
Tercer.- Aprovar definitivament per a l’exercici de 2020 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 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 número 18 reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques
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 número 35 reguladora de la Taxa per la connexió i
construcció de claveguerons.
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.

Quart.- Derogar l'Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la taxa per inspecció
de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres
eines o instal·lacions anàlegs i d’establiments industrials i comercials.
Cinquè.- Publicar els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i
modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020 en el Butlletí Oficial de la
Província.”
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que l’al·legació anava en relació a
l’Estudi Econòmic de la Taxa d’Escombraries atès que semblava poc clar;
conseqüentment l’Interventor havia donat resposta a cadascun dels punts i per tant ja
es considerava justificat. També digué que els aclariments que es demanaven
s’haurien pogut resoldre sense necessitat de presentar una al·legació, però l’informe
estava correcte i el recolzarien. També assenyalà que eren conscients que la taxa no
cobria els ingressos i creia que es podia haver resolt en el Ple de l’aprovació inicial i no
estar en aquests moments en un Ple extraordinari, però, en definitiva, l’informe
demostrava que les despeses eren molt superiors als ingressos, i la normativa sobre
les taxes establia que les despeses s’havien de cobrir o els ingressos estar per sota.

2

El regidor Iban Martínez digué que no era cap atac al tècnic, i que al mateix dia de
l’aprovació inicial ja havien dit que l’estudi no contenia tota la informació, i per això
havien utilitzat una eina com era la d’al·legar durant el període d’al·legacions. També
ressaltà que en cap cas l’al·legació deia que els números no fossin certs, però no
estaven justificats, i l’informe d’al·legacions matisava les xifres concretes, i tot i que
s’hagessin puntualitzat algunes dades faltaven encara alguns aclariments.
El Sr. Alcalde contestà que ell ho veia diferent, faltaven puntualitzacions i s’havien
donat les explicacions, i indicà que en una taxa el que s’havia de justificar era que el
servei era deficitari.
El regidor Antonio Polo digué que no havia pogut analitzar profundament els números,
i si ho haguessin fet i estiguessin justificats s’haurien abstingut, però com que no era el
cas, votarien en contra.
El regidor Oriol Vera digué que s’havia llegit l’informe de l’Interventor i li havia semblat
correcte el que deia; i conclogué que tot i que ell no estava d’acord amb l’augment de
les taxes, votaria a favor.
El regidor Manel Busquets digué que votaria en contra, perquè no havien pogut
treballar els números.
Posat a votació, la Proposta fou aprovada pel vot favorable dels grups del PSC (9) i
Ciutadans (1), que constitueixen majoria absoluta legal, i el vot en contra dels grups
d’ERC (5), En Comú Podem (1) i Junts per Lliçà (1).

En aquest estat i no havent-hi altres afers de què tractar, la Presidència dóna per
acabada la sessió, essent les 20,20 hores, aixecant-se de la mateixa aquesta acta,
que signen l’Alcalde i la Secretària que ho certifica.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.
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