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Ple extraordinari del 18 d’octubre
1 .- Aprovació inicial de la 
Modificació de les Ordenan-
ces Fiscals per a l’any 2019. 
El Ple va aprovar provisional-
ment la modificació de l’Or-
denança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recap-
tació dels ingressos de dret 
públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2019 i 
següents, així com el seu text 
refós. I també va aprovar pro-
visionalment 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 te-
rrenys de naturalesa urbana.
- Ordenança Fiscal número 10 
reguladora de la Taxa de ce-
mentiri municipal.
- Ordenança Fiscal número 17 
reguladora de la Taxa pel sub-
ministrament d’aigua. 
- Ordenança Fiscal número 18 
reguladora de l’Impost sobre 

activitats econòmiques.
- Ordenança Fiscal número 35 
rguladora de la Taxa del servei 
de clavegueram.
L’Alcalde en funcions i regidor 
d’Hisenda, Jordi Juárez, va dir 
que la voluntat de l’equip de 
govern havia estat congelar les 
taxes i els impostos, i que tam-
bé havien variat alguns textos 
per adaptar-los a noves nor-
matives (canvis de regulació, 
nomenclatures...).
Seguidament, Juárez va anar 
anomenant les ordenances fis-
cals que havien variat respecte 
a l’any anterior fent-ne les ex-
plicacions pertinents:
- L’IBI queda congelat i només 
s’actualitza una paraula del 
text, Ministeri d’Economia i Hi-
senda per Ministeri d’Hisenda. 
- L’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica es manté, 
però les bonificacions s’adap-
ten als nous temps. Les boni-
ficacions per a vehicles elèc-
trics passen del 50% al 75%, 
que és el màxim que permet la 
llei, amb la voluntat que s’in-
crementi aquest parc mòbil i 
es redueixi el de vehicles més 
contaminants; en els vehicles 
híbrids es manté la bonificació 
del 50%, però s’hi afegeixen 

els vehicles de gas natural, 
GLP o biotanol; i en els vehi-
cles de més de 25 anys d’an-
tiguitat la bonificació passa del 
100% al 50%, ja que abans 
tots aquests cotxes es consi-
deraven de museu, però ac-
tualment encara n’hi ha molts 
que circulen i són dels que 
més contaminen.  
- L’Impost sobre l’increment 
del valor del terreny de natu-
ralesa urbana queda congelat, 
però hi ha algun canvi de no-
menclatura i també queda re-
gulat que si la persona que ven 
un habitatge demostra que el 
preu de venta és el mateix de 
quan el va comprar, aquesta 
persona està exempta de pa-
gar aquest impost. 
- La Taxa de cementiri munici-
pal es manté, però es modifica 
el paràgraf sobre el rescat de 
nínxols. Aquesta modificació 
permetrà a l’Ajuntament recu-
perar nínxols previ pagament 
al titular en funció del nombre 
d’anys que li restin de conces-
sió, descomptant un mínim de 
10 anys. D’aquesta manera, 
l’administració local obté nín-
xols sense haver-ne de cons-
truir de nous i els titulars de 
nínxols poden recuperar part 

dels diners pagats per la con-
cessió. 
- La taxa pel subministrament 
d’aigua tampoc varia, però es 
fa un escalat de preus més 
ajustat. Fins ara, per una con-
nexió d’1 a 6 metres es pagava 
el mateix i ara el preu d’aquest 
tram variarà en funció dels me-
tres i a menor distància es pa-
garà menys. 
- La taxa pel servei de clave-
gueram s’adapta al conveni 
del Consorci i segueix el ma-
teix criteri que la taxa de sub-
ministrament d’aigua en rela-
ció a un escalat de preus més 
ajustat. També canvia el nom 
de la taxa, que passa a ano-
menar-se Taxa per la connexió 
i construcció de claveguerons. 
ERC va demanar alguns acla-
riments. A més, en relació a 
l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica va reclamar 
coherència a l’Ajuntament i 
que es comencéssin a com-
prar vehicles amb menys emis-
sions, ja que del parc mòbil de 
l’administració local només un 
25% dels vehicles té menys de 
10 anys, va dir. També va sol·li-
citar estudis econòmics més 
recents de diferents taxes, en-
tre les quals la d’escombraries. 

L’Alcalde en funcions va con-
testar que la voluntat de l’Ajun-
tament és, poc a poc, tendir a 
vehicles elèctrics i de menys 
emissions. I sobre els estudis 
econòmics, va anomenar uns 
informes tècnics, que posarà a 
l’abast de l’oposició. 
El PP va reclamar una baixada 
de l’IBI, que els sembla abusiu.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: ABSTENCIÓ

2 .- Aprovació provisional de 
l’Ordenança municipal per la 
gestió de runes i terres. 
El Ple va aprovar inicialment 
la modificació de l’Ordenança 
municipal per la gestió de ru-
nes i terres de Lliçà d’Amunt. 
L’Alcalde en funcions, Jordi 
Juárez, va explicar que abans, 
quan es demanava una llicèn-
cia d’obres a l’Ajuntament, 
s’havia de dipositar un aval per 
la gestió de runes i terres; ara, 
cal fer-ho en un gestor autorit-
zat i presentar a l’administració 
local un document d’accepta-
ció signat per aquest gestor 
autoritzat. 
UNANIMITAT


