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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE NÚMERO 6 DE L’AJUNTAMENT DE 
LA PALMA DE CERVELLÓ, CELEBRADA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A la Palma de Cervelló, el dia 26 d’octubre de 2018, a les 19.05 h, 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 sotasignat secretari interventor, Miquel Sigalat Navarro, es reuneixen els senyors  
Francisco Cortés Roca, Susanna Fort Mateos, Esteve Fisas Ollé, M. Rosa Escobar Olivas, 
Anna Pascual Roca, Judit Guillem Gimeno, Jordi Segura Tejedor, Albert Guilera Planas, 
Enric Bellver Ballester i Pedro Ardoy Aibar. 
 
D’acord amb l’article 4.4 del ROM (BOP de 29 de maig de 2017), com que consta gravació 
de la sessió del Ple, l’acta no conté el següent: relació resumida de les opinions emeses i 
incidències esdevingudes. Forma part de l’acta la gravació del Ple que consta a l’expedient. 
 
Vist que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, el Ple de l’Ajuntament 
passa a deliberar els punts següents de l’ordre del dia: 
 
Extraordinari, per al dia  26 d’octubre de 2018, a les 19.00 hores, amb l’ordre del dia 
següent: 
 

1. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 
(aprovació provisional) 

 
2. Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per a 

l’exercici 2018 i següents. 
 
1. Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 

(aprovació provisional) 
 
“ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) 
 
 
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 
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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 tècnics 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 
cadascun 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. 

A C O R D S 

Primer.- 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 núm. 1 Reguladora de l'impost sobre béns immobles 

Ordenança fiscal núm. 2 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança fiscal núm. 8 Reguladora de l’entrada de vehicles a través de voreres i les 
reserves de via pública 

Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius i el 
lloguer d’espais 
 

Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de les taxes per recollida d’escombraries i altres 
residus urbans 
 

  

 
Cinquè.- 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. 
 
Sisè.- 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 
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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.” 
 
* El PDeCAT demana que consti en acta que si es votés per separat les ordenances es 

votaria a favor de la modificació de l’ordenança número 2 i número 13, sent el vot negatiu 
per a la resta de modificacions. 
 

Votació: 7 vots a favor per part de la LPS, ERC i PSC, i 4 vots en contra per part PDeCat. 
 
 
2. Proposta d’acord d’establiment de prestacions econòmiques d’urgència social per 

a l’exercici 2018 i següents. 
 

“PROPOSTA D’ACORD D’ESTABLIMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

D’URGÈNCIA SOCIAL PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS 

 

L’article 6.4 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions econòmiques de 
caràcter social, estableix que les entitats locals tenen capacitat per establir 
prestacions econòmiques d’urgència social, d’acord amb les competències que els 
corresponen en matèria d’assistència social primària.    
 
L’equip de govern té la voluntat d’establir aquestes prestacions per tal de garantir la 
subsistència econòmica i facilitar el compliment de les obligacions tributàries dels 
ciutadans amb aquest Ajuntament. 
 
Segons el que disposa l’article 30 de la referida Llei 13/2006, de 27 de juliol, les 
prestacions econòmiques d’urgència social tenen la finalitat d’atendre, entre altres, 
necessitats puntuals de subsistència, i concretament l’alimentació, la vestimenta i 
l’allotjament.  
 
La mateixa Llei 13/2006, en el seu article 30.3, estableix que les situacions 
d’urgència social són valorades pels serveis socials d’atenció primària de les entitats 
locals.  
 
Per tot el que precedeix, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER.- Establir les següents prestacions econòmiques d’urgència social: 
 
1.- AJUTS AL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) 
 
Es concedirà un ajut sobre la quota líquida de l’impost sobre béns immobles en 
relació al domicili d’empadronament de la persona física sobre la qual recau 
l’obligació de pagar l’impost, ja sigui per tenir la condició de contribuent, ja sigui 
perquè se li repercuteix per raó de la legislació d’arrendaments urbans o altres 
normes o contractes relatius a l’habitatge, i que es trobi en alguna de les següents 
situacions: 
 
Per a persones en situació d’atur: 
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- 50 % de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, quan la persona 

s’integra en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en 
situació d’atur i tenen dret al subsidi corresponent, sense rebre cap altra renda. 
 

- 100 % de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles, quan la persona 
s’integra en una unitat familiar en què tots els seus membres es troben en 
situació d’atur i no tenen dret al subsidi corresponent, ni a cap altra renda. En cas 
que també sigui beneficiari de la bonificació prevista a l’article 5.3 de l’ordenança 
fiscal de l’impost sobre béns immobles (bonificació del 25 % per a famílies 
nombroses), l’ajut serà del 75 % de la mateixa quota. 

 
No es computaran, a efectes d’aquest ajut, els membres de la unitat familiar que 
estiguin estudiant o en alguna situació anàloga.  
 
No es concediran aquests ajuts a persones integrades en una unitat familiar en la 
qual la renda disponible de l’any anterior a la sol·licitud sigui superior a 12.600,00 
euros. 
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 
- Certificat d’inscripció als serveis públics d’ocupació amb una antiguitat superior a 

2 mesos.  
- Si és el cas, certificat negatiu de la Seguretat Social conforme no es té dret a cap 

prestació.  
- Declaració jurada de no percebre cap altra renda llevat de la prestació per atur. 
- Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI. 
- Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de 

l’impost.  
- En cas de ser estudiant cal acreditar-ho mitjançant el certificat del centre on es 

cursen els estudis.  
- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la 

unitat familiar o certificat negatiu expedit per l’Agència Tributària. 
- Volant històric de convivència 
  
Per a famílies monoparentals 
 
- 30 % de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles als titulars de família 

monoparental 
 

Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 
- Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família de 

la Generalitat de Catalunya 
- Per als propietaris, escriptura o rebut de l’IBI 
- Per als llogaters, contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de 

l’impost. 
- Volant històric de convivència 
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 Aquest ajut podrà ser compatible amb d’altres que es preveuen en aquest acord. 
 
 
Per a famílies nombroses amb contracte de lloguer 
 
- 30 % de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles als titulars de família 

nombrosa que per raó del contracte de lloguer hagin d’assumir l’IBI. 
 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 
- Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya 
- Contracte de lloguer o document que obliga a fer-se càrrec de l’impost 
- Volant històric de convivència 
 
Per a famílies joves que adquireixen habitatges 
 
S’estableix un ajut del 50 % de l’IBI pels dos anys posteriors a la compra d’un 
habitatge per part d’una persona que tingui menys de 30 anys, l’habitatge adquirit 
passi a ser l’habitual, i tingui menys de 90 m2 de superfície útil.  
 
2. AJUTS AL PAGAMENT DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
 
Es concedirà un ajut equivalent al 50 % de la quota de la taxa d’escombraries en 
relació al domicili d’empadronament al llogater sempre que se li repercuteixi el rebut 
per raó de la legislació d’arrendaments urbans o altres normes o contractes relatius 
a l’habitatge, i que es trobi en alguna de les següents situacions: 
  

- Persona major de 65 anys 
- Pensionista 
- Títol de família nombrosa  
- Títol de família monoparental  
- Persona amb grau de discapacitat reconegut de com a mínim el 60 %, 

sempre que la renda disponible de la unitat familiar de l’any anterior a la 
sol·licitud sigui inferior a 12.600,00 euros anuals.  

 
Per ser beneficiari d’aquest ajut, les persones interessades hauran de presentar la 
corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que es detalla a continuació: 
 

- Document públic acreditatiu de l’edat, en cas de ser majors de 65 anys. 
- Resolució d’invalidesa i/o resolució de grau de discapacitat 
- Títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família de la 

Generalitat de Catalunya. 
- Títol de família monoparental expedit pel Departament de Benestar i Família 

de la Generalitat de Catalunya. 
- Certificat emès per l’òrgan competent on consti el grau de minusvalidesa 

reconegut. 
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- Contracte de lloguer, o altre document, on consti la repercussió en el llogater 
de la taxa. 

- Declaració de l’IRPF de l’any anterior a la sol·licitud de tots els membres de la 
unitat familiar o certificat negatiu. 

- Volant històric de convivència 
 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la bonificació, ho hauran de comunicar a l’Ajuntament per tal que es 
pugui liquidar la taxa. 
 
3. ALTRES AJUTS 
 
S’estableix un ajut a les empreses per la signatura de contractes indefinits. Aquest 
ajut s’atorga a empreses amb seu social a la Palma de Cervelló que hagin estat 
creades dins dels dos anys anteriors a l’any de la sol·licitud. L’import de l’ajut és de 
1.000 euros per treballador/any natural/jornada completa. Hi haurà una reducció 
proporcional de l’ajut en cas de reducció d’algun dels elements. L’ajut se sol·licitarà  
al llarg del mes de gener en relació als contractes de l’any anterior.  
 
SEGON.- Totes les sol·licituds s’hauran de presentar durant l’any pressupostari i 
seran valorades periòdicament pels Serveis Socials i resoltes per acord de la Junta 
de Govern Local. 
 
El conjunt dels ajuts previstos en aquest acord, en unió a altres bonificacions, no 
podrà superar la quota líquida de l’impost corresponent. Aquests ajuts es concediran 
mentre hi hagi partida adequada i suficient en el corresponent pressupost de 
despeses.  
 
El pagament dels ajuts es realitzarà per compensació o devolució de les quantitats 
pagades com a tribut. 
 
TERCER.-  Publicar aquest acord al tauler d’edictes municipal, al web municipal i al 

Butlletí Oficial de la Província.” 
 
Votació: 10 vots a favor per part de la LPS, PDeCAT i PSC, i 1 vot en contra per part d’ERC. 
 
 
Com que no hi ha més assumptes a tractar, A LES 20:10 el Sr. Alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 L’alcalde,      El secretari interventor, 


