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ORDRE DEL DIA

HISENDA
1. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
2. Aprovació del Compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2016.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Sr. Alcalde: Bé, bon dia, si us sembla comencem. Comencem el Ple extraordinari de la Corporació.
Abans de començar ens aixequem. I mostrem el nostre... Molt bé.
I llavors passem al primer punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació de la modificació de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2018. Senyor Alejandro Costa. Bueno, directament llegim la part
expositiva i passem al regidor d’Hisenda.
HISENDA
1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2018.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi
de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
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.
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.
Vista la Memòria del regidor d’ Hisenda i l’ informe d’ Intervenció,
Vistes les competències que m’ han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’
Alcaldia d’ aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, es proposa al Ple l’
adopció dels següents acords:
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
2018 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
O.F. NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
O.F. NÚM. 4 ORDENANÇA REGULADORA DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DE
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
O.F. NÚM. 5 ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES
O.F. NÚM. 7 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
O.F. NÚM. 10 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ ACTIVITATS
COMUNICADES EN MATÈRIA D’ URBANISME
O.F. NÚM. 14 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
O.F. NÚM 17 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS
SERVEIS D'ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS
O.F. NÚM 18 ORDENANÇA REGULADORA DEL TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
O.F. NÚM. 22 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A
FAVOR D’ EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’
INTERÈS GENERAL
O.F. NÚM. 23 TAXA PER L’ OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ ÚS PÚBLIC AMB
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS,
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2018, 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 complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 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.
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.”
Sr. Costa: Bé, bona tarda a tothom, gràcies per la seva assistència en aquest Ple extraordinari, que,
com han pogut veure a l’ordre del dia, té per objecte aprovar les modificacions de les ordenances
fiscals d’aquest Ajuntament de cara a l’exercici 2018.
Aquest Ple extraordinari se celebra avui per poder complir amb els terminis que legalment són
necessaris, com deia la senyora Secretària, per tal que el dia 1 de gener del 2018 puguem entrar, o
puguin entrar en vigència tots els canvis que aquest equip de Govern proposa al Ple de la
Corporació. Podríem separar aquestes modificacions en dos grans blocs, d’una banda tots els
canvis normatius que es deriven dels canvis de lleis supramunicipals, i que el que pertoca a la
Corporació és adequar aquests canvis i ajustar-los a la nostra ordenança, i d’altra banda els que
tenen un criteri o un caire més polític, no?
D’una banda tenim la modificació de l’impost sobre les construccions, les instal·lacions i obres, que
es proposa la seva modificació del 3,41 al 4%. Aquesta modificació ve motivada per diversos
motius: d’una banda constatem... Bueno, tot això és fruit de la constatació d’una recuperació de
l’activitat econòmica, i la que especialment afecta la nostra població, que és la que es deriva de les
obres, no? Això ha tret que probablement i possiblement en els propers anys, en els propers
mesos, puguem tenir promocions com ja estan aprovades en diferents espais del nostre municipi,
unes promocions fetes per grans empreses, i que el Govern de la Corporació considera que el seu
guany, o el seu possible benefici, hauria de repercutir en les arques municipals per poder millorar
la qualitat de vida de tots els veïns, i també dels veïns que estaran per venir. A més a més,
considerem que aquest tràfec, aquest trànsit de tota l’activitat derivada d’aquestes promocions
pot perjudicar, i així ho constaten Serveis Tècnics, la necessitat d’incrementar les partides en
matèria de neteja, de manteniment de les obres públiques, etcètera, etcètera, derivada de, com
deia, l’activitat urbanística.
D’altra banda cal deixar constància que ja a inicis de la crisi el Govern de llavors va creure oportú
canviar el règim d’assabentats, de forma que la majoria d’obra duta a terme pels veïns del nostre
municipi no tingués que tributar a través de l’impost, sinó a través del règim d’assabentats, amb
una taxa concreta, que no només és molt més econòmica, sinó que agilitza molt més el tràmit.
I finalment vull destacar que fent un estudi comarcal ens vam adonar que Premià de Dalt era dels
pocs municipis que tenien la taxa per sota del 4%, que és el màxim que estableix la legalitat. De
fet, em sembla que més del 80% dels municipis i tots aquells que ens rodegen tenen el 4% i el que
volíem evitar és que Premià de Dalt fos un pols detractiu per l’especulació urbanística, i que com a
mínim es comptés amb les mateixes condicions que compten la resta de municipis, sempre de la
mà dels empresaris i de l'activitat econòmica, com no podia ser d’una altra manera, però que
repercuteixi i ens ajudi a millorar la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

I d’altra banda la gran modificació que es proposa és la que té a veure amb la taxa d’escombraries.
Una taxa, com saben tots, intenta gravar els costos que té un servei, no? La taxa és el seu objectiu.
Així, fent l’anàlisi d’un tipus d’activitat econòmica que últimament ha tingut un fort increment al
nostre municipi, com serien els apartaments d’ús turístic, el que es va fer, o el que es va derivar de
l’anàlisi de costos que suposava el tractament de tot el residu que generaven aquests
establiments, és que actualment s’estava gravant com a llars normals, com la que podria ser de
qualsevol dels veïns o del que ens trobem avui aquí, i no com a activitat hotelera, o d’hostals, o de
llars d’avis, que tenen una... o que generen un volum molt més gran de deixalles. Així ho vam
consultar amb Serveis Tècnics, concretament amb el Departament de Medi Ambient, es va
considerar idoni igualar la taxa d’escombraries d’una llar normal a una llar amb aquest tipus
d’activitat econòmica.
I finalment el Govern, en pro de fomentar tot el que és el tractament i el reciclatge dels residus
per evitar via cremar i malmetre el que seria el medi ambient, incloure a partir del 2018 totes les
bonificacions que tenen a veure no només amb la deixalleria de la Suïssa, sinó les deixalleries
mòbils que hi ha arreu del municipi, que actualment no es bonificava la taxa d’escombraries pel
seu ús, però a partir del 18 creiem i apostem, aquest Govern, perquè així sigui.
Qualsevol dubte, a la seva disposició tant jo com la senyora interventora.
Sr. Alcalde: Molt bé, gràcies, senyor Costa, i ara intervencions.
Sr. Ruffo: Sí, bé, bona tarda, nosaltres votarem en contra, primerament per, bueno, portem ja més
de dos anys empassant-nos el discurs que l’economia de Premià de Dalt va molt bé, està perfecta i
que som l’enveja de quasi bé tot el món, aleshores no entenem per què no hi ha reduccions
d’impostos essencials, no? Això per una banda.
Entenem, per exemple, les escombraries, ho entenem, senyor regidor, però també trobem a faltar
la trucada, la trucada del tarannà d’aquest equip de Govern, del diàleg, del constant diàleg que
encara no l’hem trobat en dos anys, però està allà, el tarannà, no hi ha hagut trucada, teníem
dubtes, ho va expressar el nostre regidor, Pedro Bailón, que, per cert, avui no està per motius
laborals. Ho va expressar a la Junta extraordinària, no a l’ordinària, on també amb el tarannà
d’aquest equip de Govern van donar plantón al Partit Popular, però bueno, estem acostumats, no?
Intentarem, perquè creiem que hi ha motius adients per reduir els impostos, no l’any que ve,
perquè segurament l’any que ve estarem aquí, espero que en un Ple ordinari, i presentant vostès
reduccions d’impostos, perquè, recordem, en el 2019 tenim eleccions municipals; l’any que ve sí
que vindrà la reducció d’impostos. Però nosaltres intentarem que sigui aquest any que vingui la
reducció d’impostos, segurament serà que no, per la majoria d’aquest equip de Govern, no?, però
nosaltres, que quedi constància que, si és veritat que hi ha una situació econòmica bona, com s’ha
dit aquí per activa i per passiva, doncs que repercuteixi a la butxaca dels ciutadans de Premià de
Dalt.
Sr. Alcalde: Més intervencions?
Sr. García: Bé, nosaltres ja ho havíem comentat a nivell tècnic, no volem allargar-nos gaire,
simplement estem majoritàriament d’acord amb tot el que es proposa i amb aquests canvis
principals que es proposen.
Com que hi ha algun petit detall en què no estem d’acord i que no hem pogut mirar-lo fins als
últims dies i hores, per tant no hem pogut comentar-lo, doncs farem un vot positiu i un vot
d’abstenció, amb voluntat que es pugui parlar sobre aquest tema a nivell més intern, però sense

que sigui un tema... són detalls sense importància pel que fa al fons de la qüestió. I simplement
això.
A més, també tenir en compte doncs que amb la situació política d’aquests dies, en la qual avui no
hi entrarem, i esperem que en el proper Ple ordinari sí que se’n pugui parlar, doncs també, això ha
fet que no tinguéssim tant de temps per mirar al detall, però... Simplement farem aquest vot i res
més.
Sr Costa: Bé, en primer lloc agrair el to constructiu en les converses mantingudes amb el grup
municipal de la Crida. Agafo el guant i seguim treballant, com ja vam dir, amb possibles
modificacions des de demà mateix, com aquell qui diu. Ja ho vaig dir en el seu dia en l’anterior Ple,
i així ho reitero.
Pel que fa als senyors del Partit Popular, en primer lloc em sorprèn la invitació al diàleg venint de
vostès, i d’altra banda recordar-los que la reducció d’impostos ha estat una tònica constant
d’aquest equip de Govern, de fet ja portem més d’un 13% reduït en el que és l’IBI, no només en
període electoral, i les reduccions de taxes...
Les reduccions de taxes estan motivades per una reducció del cost del servei, no perquè el criteri
del polític sigui un o altre. Quan es va poder reduir una taxa com és la d’escombraries, que és la
que juntament amb els IBI és la que més afecta els nostres veïns, per un decrement del cost del
servei, per la municipalització del mateix a través de la societat municipal la Pinassa, aquest
Govern el que va fer va ser reduir-la, bueno, el Govern de l’anterior legislatura va reduir la taxa.
Quan les circumstàncies ho permetien. El que no podem fer és reduir taxes sense que vinguin
motivades per una reducció del cost del servei. Per tant, jo reitero la voluntat d’aquest equip de
Govern.
La reducció... ai, no sé què passa... M’estan intervenint.
No, la voluntat d’aquest equip de Govern com sempre és una moderació fiscal, que no vulgui dir
convidar que aquí ningú pagui res, sinó que es pagui pels serveis que intentem donar, intentem
que siguin de qualitat i sempre a millorar. I com sempre he repetit, ho he repetit en els anteriors
Plens i en aquest ho reitero, no hi ha cap intenció de sagnar, com li he dit les butxaques del
ciutadà, sinó que contribueixin a la millora del nostre municipi, com li deia, l’únic increment que
proposem no ha d’afectar el veí, sinó que ha d’afectar la gran promoció immobiliària.
Sr. Alcalde: Més intervencions? Senyor Ruffo, n'hi ha alguna més? Molt bé, doncs si de cas passem
a votació.
 Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, i el Sr. Jaume
Batlle Castro, regidor de la CRIDA), 1 vot en contra (PP) i 1 abstenció (Senyor Carlos García
Ábalos, regidor de la CRIDA) dels 15 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació.
2. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2016.
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta:

“L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha presentat el Compte de Gestió
Recaptatòria corresponent a l’exercici 2016, que recull les liquidacions d’ingrés per rebut, les
liquidacions d’ingrés directe, així com les multes per infracció de circulació.
Vistos els informes emesos pel Tresorer i la Interventora d’aquest Ajuntament, vistes les
competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 4 de març de 2016, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
1. APROVAR el Compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2016 presentat per
l’Organisme de Gestió Tributària, de les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe amb les quanties següents:
a. Pendent de cobrament en període voluntari, a 31 de desembre de 2016:
a. Rebuts 23.454,87 €
b. Liquidacions 224.454,52 €
b. Pendent de cobrament en període executiu, a 31 de desembre de 2016:
a. Rebuts 982.691,00 €
b. Certificacions 647.611,67 €
2. APROVAR el Compte de Gestió de la Recaptació de l’exercici 2016, relatiu a les multes de
circulació imposades per aquest Ajuntament, amb la quantia següent:
a. Pendent de cobrament 95.948,50 €
3. COMUNICAR aquest acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona.”
Sr. Alcalde: Senyor Costa, sisplau.
Sr. Costa: Bé, el segon punt de l’ordre del dia, l’aprovació del compte de recaptació, que, com ja
vaig transmetre als senyors regidors que van assistir a la comissió informativa extraordinària, és
simplement una fotografia de com ha estat tots els tràmits de recaptació i execució dels diferents
padrons, tant d’impostos com de grans taxes, que gestiona i que tenim delegats a l’Organisme de
la Diputació, aquí darrere del nostre Ajuntament.
Comentar-los simplement, com podran suposo haver tingut accés a l’expedient, que la tònica es
manté, dels últims anys, hi ha un petit increment de la recaptació en període voluntari, un petit
decrement fruit de l’increment en voluntària cau l’executiva, i en general els grans padrons, com
serien IBI, vehicles, etcètera, etcètera, escombraries, es mantenen en la mateixa tònica. Vam tenir
reunió amb l’Organisme, no van detectar cap tipus d’incidència o de tema a tractar, i bé, i
seguirem treballant perquè segueixi així, amb la mateixa eficàcia, i felicitar també pues els
treballadors de l’Organisme, per fer la feina que fan.
Sr. Alcalde: Intervencions si us plau.
 Sotmesa la proposta a votació, per 15 vots a favor (PDeCAT, ERC-AM, PSC, PP i CRIDA) dels
15 membres presents.
S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per unanimitat dels
presents.

Sr. Alcalde: Vull agrair també la presència avui com a convidada de la senyora interventora, i
felicitar-la públicament per la seva aprovació de la convocatòria a interventora, doncs que
recentment ha tingut. Doncs res, felicitats, i ara la veurem més sovint.
Molt bé, doncs en aquest punt de l'aprovació, doncs donem per acabat el Ple i convoquem pel
proper, en funció de la situació, pel proper Ple ordinari del mes de novembre. Moltes gràcies a
tots per haver vingut.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 15’15
hores del dia 18 d'octubre de 2017, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en dono fe.

La Secretària

Sra. Mireia Boté i Massagué

Vist i plau
L’Alcalde

Sr. Josep Triadó i Bergés

