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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 12/11 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 11 de novembre de 2011, essent les 20 hores i 5 minuts, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Xavier González 
Alemany, i assistits per mi, el sotasignant Secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es 
reuneixen els senyors, Joan Gràcia Minguell, David Serlavós Serra, Francesc Cortés Roca, 
Judith Rubio Obiols, José Lombardía Pérez, Josep Maria Llop Rigol, Albert Guilera Planas, 
Judith Menal Tolsa, Beatriz Gallego Rico i Ma. Carme Sáenz-Torre Jurado. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia: 
 
1. Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’exercici 2012. 
Aprovació provisional. 

 
2. Precs i preguntes. 

 
 
1.- Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per 
l’exercici 2012. Aprovació provisional. 
  
“PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2012. 
 
MOTIVACIÓ 
 
Vist que 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. 
 
Atès que en el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran 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. 
 
Atès que quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
Atès que 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. 
 
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. 
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És pel que es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i 
següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1  reguladora de l’Impost sobre bens immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2  reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3  reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 5  reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general. 
Ordenança Fiscal núm. 12  reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de control 
d’activitats i instal·lacions.  
Ordenança Fiscal núm. 17  reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1  reguladora de l’Impost sobre bens immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2  reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3  reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 5  reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general 
(correspon amb l’Ordenança Fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de Barcelona) 
 
Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 
de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública l’adaptació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals 
i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
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Ordenança Fiscal núm. 1  reguladora de l’Impost sobre bens immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2  reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 
Ordenança Fiscal núm. 3  reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 4  reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
Ordenança Fiscal núm. 5  reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 6  reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic 
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general 
(correspon amb l’Ordenança Fiscal núm. 7 aprovada per la Diputació de Barcelona) 
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet 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. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, 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. 
 
Xavier González i Alemany 
Alcalde 
 
La Palma de Cervelló, 8 de novembre de 2011” 
 
 
Els precedents acords han estat aprovats amb els 6 vots a favor dels regidors senyors Xavier 
González i Alemany, Joan Gràcia i Miguell, Francesc Cortés Roca, David Serlavós Serra, Judith 
Rubio Obiols i José Lombardía Pérez. 
Han votat en contra els 5 regidors senyors Josep Maria Llop i Rigol, Albert Guilera i Planas, 
Judith Menal i Tolsa, Maria Beatriz Gallego Rico i Maria del Carmen Sáenz-Torre i Jurado 
 
Amb anterioritat a la votació s’han produït les següents intervencions: 
 
Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: explica que hi ha 
una gran part de les modificacions de les ordenances fiscals que són de caire tècnic i deriven 
de les modificacions realitzades per la Diputació de Barcelona en les seves ordenances tipus, a 
les quals l’ajuntament s’adhereix. Dit això, remarca que sí hi ha modificacions per part de 
l’ajuntament. En general, es congelen taxes i impostos que depenen de l’Ajuntament. No hi ha 
cap mena d’increment vinculat a l’IPC, per exemple. Es modifica l’impost de vehicles de tracció 
mecànica, que passa d’un coeficient de l’1.6 a l’1.7. Respecte la taxa per llicències d’activitats 
es modifiquen i incrementen el nombre de tipus impositius per tal de concretar més l’objecte 
tributari i ser més just. En la mateixa taxa, s’estableix una bonificació del 50% en la quota 
tributària, per tal de facilitar l’implantació i increment d’activitats econòmiques en el municipi. 
Respecte l’IBI, el tipus es manté, però es veu incrementat la base liquidable per la revisió 
cadastral. 
  
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió:  diu que votaran 
en contra perquè les ordenances s’han de presentar complementàriament al pressupost i no es 
poden presentar abans del pressupost. Les ordenances s’han d’aprovar en paral·lel al 
pressupost doncs són els ingressos. Remarca que la revisió del cadastre es va fer en un 
moment de bombolla immobiliària i, per tant, no és just.  
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Joan Gràcia Minguell, regidor del grup municipal de la Palma Sempre: respon que es 
treballarà per veure si hi ha una valoració excessiva derivada de la bombolla immobiliària i 
s’estudiarà la possibilitat de revisar aquestes valoracions, en el cas d’haver-hi una 
sobrevalorarció. 
  
Judith Menal Tolsa, regidora del grup municipal de Convergència i Unió: diu que en cas 
de no poder revisar-se el valor cadastral, caldria reduir el tipus, sempre i quan no sigui 
necessari, per temes pressupostaris, mantenir el tipus. És per això que per aprovar les 
ordenances caldria conèixer el pressupost. 
  
Xavier González Alemany, alcalde: diu que les revisions són del 2003, i, per tant, les 
valoracions no són en plena bombolla. 
 
 
2. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 
 
 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, i essent les 20 hores i 36 minuts, el Sr. Alcalde aixeca 
la sessió de la qual, com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 

L’Alcalde     El Secretari interventor 
 
 
 
 
 


