ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

El debat d’aquest Ple es troba recollit a la gravació de la sessió plenària que es va efectuar.
Hi podeu accedir seguint l’enllaç següent:
Identificació de la sessió
Número expedient
Caràcter:
Convocatòria:
Data:
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Lloc:

1032-1255/2019
Extraordinària
Decret d’alcaldia núm.
22/10/2019
19:00h

de 2019

Sala de sessions de l’ajuntament, La Crivellera

Assistents
−

Marta Verdejo Sánchez, alcaldessa-presidenta

Regidors/res:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jordi Migallón Sandoval, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Josep Maria Bayarri Lorente, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Jonay Reguera Rentero, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Marina Rey Milan, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
Oscar Madera i Alias, del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Mario Baldú Pizarro, del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC-AM)
Maria Mercè Lej i Ximenez, grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC-AM)
Jaume Carol Roldan, del grup municipal Junts per Olivella (JxO)
Miguel Morales Oya del grup municipal d’Independents per Olivella (IXO)
Maria Asunción Alesso López, del grup municipal Ciudadanos, partido de la ciudadanía
(C,s)

Secretari - interventor:
Ignacio Aragonés Seijo
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Tot seguit es tracten els assumptes continguts a l’ordre del dia quedant de la següent
manera:
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta del ple extraordinari de data 30 de juliol de 2019
2. Informacions de l’Alcaldia
DICTÀMENS
3. Aprovació del compte general del pressupost ordinari de l’Ajuntament corresponent a
l'exercici 2018. (Núm. Expedient: 1640-0937/2019.
4. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals, any 2020. (Núm.
Expedient: 1216-1254/2019.
5. Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari i per suplement (distribució del
superàvit 2018).( Núm. Expedient: 1627-1258/2019).
6. Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari, inversions financerament
sostenibles (distribució del superàvit 2018). (Núm. Expedient: 1627-1263/2019).
7. Modificació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el
Consell comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella. (Núm. expedient:1374-0244/2019,
expedient relacionat 1.4.6.4/03/17).
8. Compatibilitat de l’enginyer tècnic municipal pel desenvolupament d’activitats privades.
(Núm. Expedient: 1482-1146/2019).
9. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del dia 10
de novembre de 2019. (Núm. expedient 2714-1184/2019).
MOCIONS
10. Moció que presenten els grups municipals: Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i Ciudadanos, partido de
la ciudadanía (C,s), en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el viMoció que
presenta el grup municipal PSC d’Olivella en defensa de la pagesia i per un preu digne del
raïm i el vi.
11. Moció que presenten els grups municipals: Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i Ciudadanos, partido de
la ciudadanía (Cs), sobre emergència climàtica.
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12. Moció que presenten els grups municipals: Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal
(ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i Ciudadanos, partido de
la ciudadanía (C,s), en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en
relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
13. Moció que presenta el grup municipal del PSC d’Olivella, a favor del retorn al diàleg
polític i l’entesa dins el marc legal de l’estatut i la constitució.
14. Moció que presenta els grups municipals:b Junts per Olivella I ERC de l'Ajuntament
d’Olivella en relació amb la senténcia als líders polítics i socials de l'independentisme.
15. Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos, partido de la ciudadanía (Cs), per
demanar que l’Ajuntament d’Olivella garanteixi la neutralitat dels espais educatius de la vila
d’Olivella.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

16. Donar compte al Ple del Decret de l’alcaldia número 140/2019, de 4 de juliol de 2019,
de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. (Núm.
expedient 1641-0761/2019).
17. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa.
18. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió
del Ple.
19. Precs i preguntes.
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-1Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 30 de juliol de 2019, l’AlcaldessaPresidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Acta del ple extraordinari de data 30 de juliol de 2019
Atès que ha estat redactada l’acta del Ple extraordinari celebrat en data 30 de juliol de 2019,
d'acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre.
ACORD,
PRIMER. APROVAR l'acta del Ple en la seva sessió extraordinària de data 30 de juliol de 2019.
-2Informacions d’Alcaldia

DICTÀMENS
-3Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Aprovació del compte general del pressupost ordinari de l’Ajuntament
corresponent a l'exercici 2018
Núm. expedient 1640-0937/2019
Antecedents
1. La Comissió especial de comptes de l’Ajuntament d’Olivella, en la sessió tinguda el 30 de
juliol de 2019, ha dictaminat favorablement el compte general del pressupost ordinari de
l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2018.
2. El «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» de data 7 d’agost de 2019 va publicar
l’edicte d’exposició pública del compte general del pressupost ordinari de l’Ajuntament
corresponent a l'exercici 2018. Així mateix, es va publicar l’edicte en el tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament.
3. Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions al
compte general avantdit.
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Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
L’article 208 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) estableix, pel que fa a la formació del
compte general, que «Les entitats locals, quan finalitzi l’exercici pressupostari, formen el
compte general que posa de manifest la gestió duta a terme en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari».
Article 209 TRLRHL, relatiu al contingut del compte general de les entitats locals, preveu
que:
«1. El compte general està integrat per:
a) El de la mateixa entitat.
b) El dels organismes autònoms.
c) Els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats
locals.
2. Els comptes a què es refereixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat anterior
reflecteixen la situació economicofinancera i patrimonial, els resultats
economicopatrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos. [...]
3. Els comptes a què es refereix l’apartat 1.c) anterior són, en tot cas, els que
s’hagin d’elaborar d’acord amb la normativa mercantil.
4. Les entitats locals uneixen al compte general els estats integrats i consolidats dels
diferents comptes que determini el ple de la corporació».
L’article 212 TRLRHL estableix en relació amb la rendició, publicitat i aprovació del compte
general que:
«1. Els estats i comptes de l’entitat local els ha de rendir el seu president abans del
dia 15 de maig de l’exercici següent al que corresponguin. Els dels organismes
autònoms i societats mercantils el capital dels quals els pertanyi íntegrament, rendits
i proposats inicialment pels òrgans competents d’aquests, s’han de trametre a
l’entitat local en el mateix termini.
2. El compte general format per la intervenció se sotmet abans del dia 1 de juny a
l’informe de la comissió especial de comptes de l’entitat local, que està constituïda
pels membres dels diferents grups polítics que integren la corporació.
3. El compte general amb l’informe de la comissió especial a què es refereix l’apartat
anterior s’exposa al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els
interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada la
comissió especial els hagi examinat i hagi practicat totes les comprovacions que
consideri necessàries, emet un nou informe.
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4. Acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i
objeccions formulades, el compte general se sotmet al ple de la corporació, perquè,
si s’escau, es pugui aprovar abans del dia 1 d’octubre.
5. Les entitats locals han de rendir al Tribunal de Comptes el compte general
degudament aprovat».
A l’últim, també és d’aplicació l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
2. Òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord i quòrum de votació
Correspon al Ple de la corporació, d’acord amb l’article 212.4 TRLHL.
L’adopció de l’acord requereix majoria simple dels membres assistents (art. 47.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).
ACORD:
Primer. APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018,
integrats pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació
Compte de resultat econòmic patrimonial
Liquidació del pressupost
Estat de canvis del patrimoni net
Estat de fluxos d’efectiu
La memòria

Segon. APROVAR definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó
social de l’entitat bancària.
En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció
de comptabilitat.
Tercer. RETRE els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2018 a la Sindicatura de Comptes.
Quart. DECLARAR el règim de recursos aplicable
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.
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Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició,
previ al contenciós administratiu, davant el Ple, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs
contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.
-4Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals, any 2020
Núm. Expedient 1216-1254/2019
Antecedents
1. En primer lloc escau modificar l’ordenança núm. 3, corresponent a la Taxa per llicències o
la Comprovació d’activitats en matèria urbanística, es modifica el contingut següent:
•

Article 5.2: es suprimeix l’apartat o) adequant-se al Reial decret 2010/2018, de 6
d’abril, en matèria de constitució de les fiances de runes en les obres i
construccions.

2. Respecte a l’ordenança núm. 6, reguladora de l’Impost de béns immobles, s’actualitza el
contingut següent:
•
•

Article 5.3: es modifica la tramitació de la bonificació corresponent a la família
nombrosa.
Article 5.4: s’incorpora la bonificació per energia solar.

3. Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de l’Impost de vehicles de tracció
mecànica, s’actualitza el contingut següent:
•
•

Article 4.1.g: es modifica la tramitació de la bonificació dels vehicles matriculats a
nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu.
Article 5.b: es substitueix el redactat existent per adequar la bonificació a raó de la
incidència en el medi ambient.

Fonaments de dret
El secretari-interventor emet informe, el qual literalment transcrit diu:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 082/2019
Assumpte: Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals, any 2020
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Núm. Expedient 1216-1254/2019
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), formulo el
present informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, d'acord amb l'article 3.3.d.1r del Reial decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Antecedents
L’alcaldia proposa modificar les ordenances fiscals en els termes següents:
1. En primer lloc escau modificar l’ordenança núm. 3, corresponent a la Taxa per llicències o
la Comprovació d’activitats en matèria urbanística, es modifica el contingut següent:
•

Article 5.2: es suprimeix l’apartat o) adequant-se al Reial decret 2010/2018, de 6
d’abril, en matèria de constitució de les fiances de runes en les obres i
construccions.

2. Respecte a l’ordenança núm. 6, reguladora de l’Impost de béns immobles, s’actualitza el
contingut següent:
•
•

Article 5.3: es modifica la tramitació de la bonificació corresponent a la família
nombrosa.
Article 5.4: s’incorpora la bonificació per energia solar.

3. Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de l’Impost de vehicles de tracció
mecànica, s’actualitza el contingut següent:
•
•

Article 4.1.g: es modifica la tramitació de la bonificació dels vehicles matriculats a
nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu.
Article 5.b: es substitueix el redactat existent per adequar la bonificació a raó de la
incidència en el medi ambient.

Fonaments de dret
1. Normativa i tramitació aplicable
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 han 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 han de contenir 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 han de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment
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.
A l’últim, escau indicar que es pot ometre en la tramitació de la modificació la substanciació
d’una consulta pública prèvia perquè en regula aspectes parcials d’una matèria (article 133.4 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques).
2. Principis de bona regulació en l’exercici de la potestat reglamentària
Es justifiquen en el preàmbul de la modificació de les ordenances l’adequació als principis de
bona regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
3. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord i quòrum de votació
El Ple és competent per l’adopció d’aquest acord en virtut l’article 22.1.e) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de les bases del règim local. Es requereix que l’acord sigui adoptat amb la
majoria simple del vots (art. 47.1 LBRL).
Conclusió
Informo favorablement el projecte de modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici
2020.
No obstant, la corporació decidirà allò que consideri oportú».
ACORD
PRIMER.- APROVAR provisionalment 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, que
s’insereixen en l’annex:
Ordenança Fiscal núm. 3
d’activitats

reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació

Ordenança Fiscal núm. 6

reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

Ordenança Fiscal núm. 9

reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica

en matèria urbanística

SEGON.- 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 de Barcelona.
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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.
TERCER.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
QUART. DECLARAR el règim de recursos aplicables
Aquest acord no pot impugnar-se per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin
convenients, per tal que puguin ser considerades en l’acord que posi fi al procediment.
ANNEX
PREÀMBUL
1. En primer lloc escau modificar l’ordenança núm. 3, corresponent a la Taxa per llicències o
la Comprovació d’activitats en matèria urbanística, es modifica el contingut següent:
•

Article 5.2; es suprimeix l’apartat o) adequant-se al Reial decret 2010/2018, de 6
d’abril, en matèria de constitució de les fiances de runes en les obres i
construccions.

2. Respecte a l’ordenança núm. 6, reguladora de l’Impost de béns immobles, s’actualitza el
contingut següent:
•
•

Article 5.3; es modifica la tramitació de la bonificació corresponent a la família
nombrosa.
Article 5.4; s’incorpora la bonificació per energia solar.

3. Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 9, reguladora de l’Impost de vehicles de tracció
mecànica, s’actualitza el contingut següent:
•

Article 5.b; es substitueix el redactat existent per adequar la bonificació per raó de la
incidència en el medi ambient.

4. Amb relació als principis de bona regulació establerts a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es
justifiquen a continuació l’adequació de les modificacions avantdites:
a) En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa globalment es
troba justificada per una raó d’interès general com ara el foment de la protecció del
medi ambient, que és la finalitat perseguida amb la modificació de les ordenances
d’enguany i les bonificacions tributàries a les ordenances fiscals són un dels
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instrument adequats per garantir-ne la consecució. Pel que fa a la modificació de la
tramitació de la bonificació corresponent a la família nombrosa la finalitat perseguida
rau en la simplificació administrativa en la gestió tributària de l’impost.
b) En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa que es proposa conté la
regulació imprescindible de bonificació tributària i de tramitació formal per atendre
la necessitat que s’ha de cobrir amb la norma, després de constatar que no són
unes mesures restrictives de drets, o que imposin més obligacions als destinataris.
c) A fi de garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de
manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la Unió
Europea, i generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa,
que en facilita el coneixement i la comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la
presa de decisions de les persones i empreses. Per això, es fa un text refós del text
de les ordenances modificades i s’opta per una tècnica normativa comuna amb la
resta de municipis de la província.
d) En matèria de procediment administratiu la iniciativa normativa no estableix cap
tràmit addicionals o diferents als que preveu la normativa en matèria de
procediment administratiu.
e) En aplicació del principi de transparència, es possibilita amb aquesta modificació
l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor en matèria tributària en
establir un text refós de les ordenances modificades i els documents propis del seu
procés d’elaboració, en els termes que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; han de
definir clarament els objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació en el
preàmbul o exposició de motius; i han possibilitat que els destinataris potencials
tinguin una participació activa en l’elaboració de les normes.
f)

En aplicació del principi d’eficiència, la iniciativa normativa evita càrregues
administratives innecessàries o accessòries ja que facilita la tramitació de
l’acreditació de les bonificacions objecte de les modificacions i alhora racionalitza, en
la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

g) Per bé que la iniciativa normativa afecta als ingressos públics futurs, atesa la seva
menor incidència global en la recaptació fiscal la quantificació i valoració de les
seves repercussions i efectes no és significativa. Tampoc es disposa d’informació
estadística suficient per valorar la incidència de les bonificacions ara com ara,
qüestió que no impedeix una avaluació normativa posterior i l’adaptació de la
normativa vigent als principis de bona regulació. En tot cas, atesa la seva menor
incidència global en la recaptació fiscal es supedita al compliment dels principis
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
* Ordenança fiscal número 3, reguladora de la Taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’Urbanisme

Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 11 de 92

que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU), l’Ajuntament estableix la taxa per
l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i
per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Article 2.- Fet imposable
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència
urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada realitzada, o que es pretengui realitzar,
s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i les
ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187 del TRLU.

Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què
es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si
s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o
s'executin les obres.
2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els
contractistes de les obres.

Article 4.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.

Article 5.- Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació,
reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents,
la construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera
provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització
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d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions
similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o
instal·lacions similars, les instal·lacions que afectin al subsòl i la instal·lació de línies
elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de
comunicacions de qualsevol tipus.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició
total o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti
un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent
dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva
o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la
superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície
afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del passatge.
2. Pel que fa a la determinació dels costos de les lletres a) i b), de l’apartat anterior d’aquest
mateix article, i després d’excloure el que correspon a la maquinària i a les instal·lacions
industrials i mecàniques, es procedirà a calcular el pressupost pertinent pels serveis tècnics
municipals, en funció de les dades de superfície, ús i tipologia edificatòria establertes al
projecte tècnic visat pel corresponent col·legi professional. En els casos que a continuació es
relacionen, s’aplicaran els següents mòduls de valoració:
Habitatges unifamiliars aïllats fins a 150m2 de superfície
construïda
900,00
Habitatges unifamiliars aïllats de més de 150m2 de
superfície construïda
950,00
Habitatges acollits a un règim de protecció

780,00

Habitatges unifamiliars entre mitgeres i/o adossat
* menors de 100m2

780,00

* majors de 100m2
840,00
Edificis d'habitatges plurifamiliars (planta baixa i dos
pisos)
780,00
Garatges, aparcaments i magatzems

480,00

Restaurants, hotels, residències, altres usos similars

1.080,00
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Bars, cafeteries, hostals, pensions, oficines i altres usos
comercials (farmàcies, bancs, supermercats, forns de
pà, llibreries i quioscos, etc.)
960,00
Locals comercials en planta baixa sense ús específic

480,00

Magatzems i naus industrials en edificació aïllada,
coberts, granges, cellers i altres usos similars
540,00
Magatzems i naus industrials entre mitgeres

480,00

Piscines
420,00
Tanques (condicions mínimes per a exigir-ne la seva
execució)
* Alineades a vial
120,00
* A tocar amb els límits de les propietats veïnes
60,00
Els usos no contemplats seran assimilats als que responguin a una mateixa naturalesa o
finalitat, sota el criteri dels serveis tècnics municipals.
En el supòsit que es realitzin instal·lacions i/o construccions d’obres que comprenguin dos o
més usos assignats a diferents grups els enumerats, o d’altres assimilats, es prendrà la
qualificació de l’ús preponderant.
A les reformes i ampliacions s’aplicaran els següents coeficients correctors:
a) Reformes que afectin l’estructura
0,6
b) Reformes que no afectin l’estructura
0,4
c) Ampliacions
1,0
Pel que fa a les obres menors, es considerarà com a base imposable el pressupost presentat
pels interessats, degudament revisat pels serveis tècnics municipals d’acord amb el cost
estimat de les obres, utilitzant per a la seva valoració els preus publicats per l’Institut Tècnic
de l’Edificació a Catalunya i altres administracions i/o estaments degudament acceptats.
3. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base
imposable:
a) El 0,6%, en el supòsit 1.a) de l’article anterior, amb un mínim per cada expedient de
70,47 Euros, tant si es tracta d’obres majors com d’obres menors.
b) El 0,6%, en el supòsit 1.b) i 1.c) de l’article anterior.
c) 3,44 Euro/m2 de cartell, en el supòsit de cartell de propaganda contemplat al punt 1.d)
de l’article anterior. El 0,6% en la resta de supòsits del punt 1.d), de l’article anterior.
d) En els casos de parcel·lacions:
- 354,12 Euros per cada expedient.
- 71,96 Euros per cadascuna de les parcel·les resultants que excedeixin de les inicials.
- 35,40 Euros per la mateixa diferència de parcel·les quan es tracti d’una minoració.
Puntualitzant que quan es tracti d’obtenir la pertinent llicència de parcel·lació a
efectes registrals, bàsicament de canvis de titularitat, i no es modifiquin els límits ni
les superfícies de les propietats ja consolidades en els diversos sectors urbanístics
del municipi
- 35,40 Euros per cadascuna d’aquestes llicències de parcel·lació atorgades únicament
pels pertinents efectes registrals de canvis i/o regularització de titularitat.
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e) Pels expedients de ruïna: 354,10 Euros per cada expedient.
f) Pels expedients de ruïna contradictòria: 708,24 Euros per cada expedient.
g) Pel que fa a les llicències de primera ocupació, 70,81 Euros per cada habitatge/pis
revisat.
h) Tot i que l’apartat 2n d’aquest mateix article deixa clar que del cost que s’assenyala en
les lletres a) i b), de l’apartat 1r, se n’exclou el que correspon a la maquinària i a les
instal·lacions industrials i mecàniques, un dipòsit de 1.416,48 Euros per a la instal·lació
de grues de construcció, amb el benentès que dita quantitat serà retornada un cop
siguin retirades o bé, en el cas de no fer-ho el constructor ni el propietari del terreny, dit
dipòsit serà utilitzat per al desmuntatge de la mateixa pel propi Ajuntament.
i) Pel que fa a la ocupació de la via pública, prèvia autorització municipal, amb maquinària
o materials de construcció, un dipòsit de 70,81 Euros, amb el benentès que dita
quantitat serà retornada un cop s’hagi deixat sense efecte la citada ocupació de la via
pública i s’hagi deixat la mateixa en les mateixes condicions existents prèviament a la
seva ocupació.
j) Pel que fa a la instal·lació de barracons prefabricats per a eines, prèvia autorització
municipal i, a part de satisfer la taxa corresponent, un dipòsit de 177,04 Euros, amb el
benentès que dita quantitat serà retornada un cop sigui retirada la instal·lació pertinent.
k) Pel lliurament de plaques relacionades amb la concessió de llicències d’obres, un dipòsit
de 68,82 Euros, amb el benentès que dita quantitat serà retornada un cop finalitzades
les obres i sigui retornada a l’Ajuntament.
l) En relació a aquells propietaris de terrenys que en el moment de presentar una
sol·licitud de construcció d’obra nova no acreditin el pagament de l’epígraf 5011 de l’IAE,
quan li correspongui, relatiu a la construcció i conservació d’edificis s’estableix una taxa
pel mateix import que hagués tingut de satisfer el constructor o promotor de l’obra nova
durant l’any en que s’ha formalitzat la sol·licitud davant l’Ajuntament.
m) Pel que fa a la presentació de totes aquelles llicències urbanístiques que no puguin
utilitzar el sistema d’autoliquidació, un pagament de 70,81 Euros, a compte de la
liquidació definitiva de la mateixa llicència.
n) Pel que fa a les legalitzacions, un 3% en tots els casos, amb un mínim per a cada
expedient de 354,12 Euros.
o) En tots els casos, i per a fer front a les possibles reparacions de voreres, un dipòsit de
16 Euros per metre lineal, amb un mínim de 160 Euros i un màxim de 320 €, el qual es
retornarà un cop efectuades les comprovacions oportunes per part dels serveis tècnics
d’aquesta Corporació i, si fos el cas, s’utilitzarà per a fer front a les despeses de la seva
reparació per part de l’Ajuntament. En tot cas, el retorn de fiances per fer front a les
possibles reparacions de voreres per tota mena de llicències urbanístiques, la sol·licitud
del qual es realitzi dins del present exercici, es farà efectiva en el termini màxim de cinc
mesos comptadors des de l’atorgament de la corresponent llicència de primera ocupació.
Cas de les construccions d’habitatges unifamiliars aïllats, habitatges adossats o d’una
planta o més, hauran de constituir una fiança corresponent al 3% del pressupost
d’execució de l’obra, amb un mínim de 1.000 € i un màxim de 3.000 €.
Tant sols en els casos d’informe dels serveis tècnics municipals en què s’estableixi que
l’actuació objecte de la llicència o de la comprovació administrativa no produirà runes,
amb posterior aprovació per part de la Junta de Govern Local, podrà quedar exempta la
mateixa de la constitució d’aquesta fiança, sempre d’acord amb la normativa vigent
aplicable.
p) En els casos de les fiances constituïdes per reposició de voreres per a les construccions
d’habitatges unifamiliars aïllats, habitatges adossats o d’una planta o més,
contemplades en la lletra anterior, es permetrà la possibilitat que l’import total de la
fiança sigui satisfet de la forma que s’especifica tot seguit:
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1. Termini per constituir les garanties: màxim de cinc mesos comptadors des de
l’endemà de la notificació de l’acord d’atorgament de la llicència urbanística.
2. Constitució de les garanties: en el termini màxim indicat en el paràgraf anterior
de cinc mesos, caldrà que sigui satisfet en cadascú dels mesos un mínim del
20% de les garanties corresponents a la de reposició de voreres.
3. Conseqüències de l’incompliment de termini o de percentatge: cas que l’obligat
a la constitució de les garanties no hagi complert amb el termini de cinc mesos o
amb els percentatges de 20% mensual per a la constitució de la garantia
expressats en els punts anteriors, no es permetrà la realització de cap execució
de l’obra objecte de la llicència fins que no es constitueixi l’import total de la
garantia.
La continuació de l’execució de l’obra objecte de llicència amb incompliment de
la prohibició de la seva continuació donarà pas a la reclamació de les fiances
que s’hagin de constituir per mitjà de qualsevol de les possibilitats d’actuació
admeses pel dret i sens perjudici de l’adopció de les altres mesures escaients
per a normativa legal aplicable, i, si s’escau, de rescabalament dels danys que
s’hagin pogut produir.
4. Aplicació: les presents condicions de constitució de les garanties seran aplicables
tant per a aquelles llicències urbanístiques atorgades a partir de l’entrada en
vigència de la present ordenança com per a aquelles garanties de llicències ja
atorgades que encara no hagin estat constituïdes, comptant el termini de cinc
mesos des del moment de l’aprovació de la present ordenança en aquest últim
cas.

Article 6.- Beneficis fiscals
Estaran exemptes les obres consistents en l’arranjament de façanes d’aquelles obres que
tinguin una antiguitat mínima de cinc anys.
També estaran exemptes les obres realitzades per les institucions culturals i/o socials per a
la satisfacció i consecució de les seves finalitats culturals i/o socials, així com les efectuades
per les Administracions Públiques quan obeeixin al compliment de les funcions que els hi són
pròpies.
Els subjectes passius que tingui una edat inferior a trenta anys i que, a més siguin
propietaris únics del terreny on es fa l’actuació que merita el present tribut, gaudiran d’una
bonificació de fins el 50% del deute tributari a satisfer sempre que no transmetin l’immoble
objecte del fet imposable en un termini que com a mínim serà de tres anys i que apareguin
com a subjecte passiu dels tributs municipals que es derivin de la propietat o de la possessió
de l’immoble afectat.
Quedaran exemptes del compliment d’aquest termini de tres anys les transmissions que es
produeixin com a conseqüència de separacions matrimonials o de parelles de fet o per
successions mortis causa.
Dita bonificació haurà de ser sol·licitada en tot cas per d’interessat dins de l’exercici de
meritació. Cas que es faci la transmissió dins del termini de sis anys o no surti com a
subjecte passiu dels esmentats tributs, la persona beneficiada per la bonificació haurà de
pagar l’import del tribut bonificat sens perjudici de l’inici de les altres actuacions que siguin
adients segons la normativa vigent.
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Gaudiran una bonificació del 50% del deute tributari totes aquelles actuacions que meritin el
present tribut i incloguin la utilització d’energies alternatives a l’ús d’energia fòssil i
hidrocarburs a l’immoble afectat i que no sigui d’obligada aplicació per la normativa vigent
que sigui aplicable i que la font i l’ús de l’energia alternativa estigui degudament autoritzat i
homologat, d’acord amb la normativa vigent aplicable. En tot cas, l’atorgament d’aquesta
bonificació resta condicionada a les comprovacions periòdiques que facin els serveis tècnics
de l’Ajuntament d’Olivella per verificar l’ús d’aquestes energies.
Gaudirà una bonificació del 50% del deute tributari aquelles legalitzacions presentades sense
previ requeriment de l’Ajuntament d’Olivella o de qualsevol altra Administració Pública,
sempre i quan la legalització sigui aprovada per l’Administració competent.
Gaudiran d'una reducció de 50% per les llicències d'obres menors per tancament de
parcel·les a vial.

Article 7.- Règim de declaració i d’ingrés
1. La Taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a instància del
subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud que iniciï l’actuació o
l’expedient es complimentarà també degudament l’imprès d’autoliquidació. L’interessat
haurà d’adjuntar a la sol·licitud l’acreditació d’haver efectuat el pagament de la taxa.
En els supòsit diferents de l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament.
2. Una vegada concloses es obres o les instal·lacions que constitueixen el fet imposable de
la taxa, els serveis municipals podran comprovar el cost real i efectiu de les
construccions o de l’activitat urbanística realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta
comprovació, es practicarà la liquidació definitiva.
3. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del contribuent i s’haurà de
satisfer en els períodes fixat a l’article 62.2 de la Llei General Tributària.

Article 8.- Infraccions i sancions
el que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.

Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
* Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
Article 1.- Fet imposable
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1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels
següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que
es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat anterior per
l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble urbà o rústic a les
restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan
els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no exhaureixin la seva extensió
superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre
la part de l’immoble no afectada per una concessió.
3. Als efectes de l'impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns immobles
urbans, rústics, i de característiques especials els definits com a tals en les normes
reguladores del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l'impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els
béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també
les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica,
constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d’imposició, que
siguin titulars d’un dret constitutiu del fet imposable de l’impost, en els termes previstos en
l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Ordenança.
En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent
recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que
es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície
concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.
Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es
refereix l'article 10 d'aquesta Ordenança, l’ens o organisme públic al que es trobi afectat o
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 18 de 92

adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà
obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a
aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.
2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir
la càrrega tributària suportada de conformitat a les normes de dret comú.
Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de
característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que
correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant
contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a
suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part
del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament
vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús. El que disposa aquest paràgraf
no serà d'aplicació en el supòsit de lloguer d'immobles d'us residencial amb renda
limitada per una norma jurídica.
Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de
contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut
del contribuent, l'ens o organisme públic al que es refereix l'apartat anterior, el qual no
podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.
3. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret
constitutiu del fet imposable.
Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es
conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta
circumstància impliqui la divisió de la quota.
No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà
sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els
domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius
de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.
No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió
resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b) de
l’article 5.
Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels
responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els
supòsits de concurrència d’obligats tributaris.
En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim
econòmic matrimonial de societat legal de guanys.
Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al
padró de l'exercici en què s'acordi la divisió, sempre i quan la liquidació no hagi adquirit
fermesa; cas contrari s'incorporaran al padró de l’impost de l’exercici immediatament
posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.
4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes
passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 3.- Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen
el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l’article 64 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRHL).
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S’entendrà
que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior subjecte passiu, els deutes
de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats a
l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de
declaracions.
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a
aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l’Ajuntament i actuïn
amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que
garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents, a
què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de l’afecció i requeriment
de pagament a l’actual propietari.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Gaudiran d’exempció els següents béns:
a) Els que essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats locals
estan directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis
educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
c) Els de l’Església Catòlica, en els termes previstos a l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa
Seu i els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els
termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de Convenis
Internacionals.
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament
determinades, el principal aprofitament del qual sigui la fusta o el suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies.
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h) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, total o
parcialment, al règim de concerts educatius, respecte a la superfície afectada a
l’ensenyament concertat, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de
l’activitat.
i) Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d’interès cultural,
conforme a la normativa vigent en el moment de l’acreditament de l’impost.
Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques,
tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les
Comunitats Autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o
entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals.
j) La superfície de les forest en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de
masses d’arbres subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per
l’Administració forestal. Aquesta exempció té una durada de quinze anys, comptats a partir
del període impositiu següent al que es realitzi la sol·licitud.
k) Els béns immobles dels quals siguin titulars, en els termes que estableix l’article 2
d’aquesta Ordenança, les entitats no lucratives definides a la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al
mecenatge, excepte els afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost sobre
Societats. L’aplicació de l’exempció en la quota d’aquest impost estarà condicionada a què
les entitats sense fins lucratius comuniquin a l’Ajuntament que s’acullen al règim fiscal
especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l’opció, l’entitat gaudirà de l’exempció en els períodes impositius següents, en
tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense fins lucratius, i mentre
no es renunciï a l’aplicació del règim fiscal especial.
2. Gaudiran de les bonificacions establertes en aquest apartat els següents béns:
a) Els habitatges de protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50 per cent durant el
termini de tres anys, comptats des de l’exercici següent al d’atorgament de la qualificació
definitiva.
La bonificació es concedirà a petició de l’interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol
moment anterior a l’acabament del període de durada de la mateixa i tindrà efectes, si
escau, des del període impositiu següent al de la sol·licitud.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació, els interessats hauran d’aportar la següent
documentació i complir amb els següents requisits:
•
•
•
•
•

DNI o NIF del sol•licitant (si el sol•licitant és persona jurídica, a més, s’haurà
d’adjuntar fotocòpia de NIF de la societat i del document que acrediti la
representació en nom de la qual s’actua)
Còpia del rebut IBI
Còpia de la Cèdula de Qualificació Definitiva d’Habitatges de Protecció Oficial,
inscrita al Registre de la Propietat.
Còpia del plànol de situació del nou habitatge.
Còpia de l’escriptura de propietat.
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b) Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent de la quota els béns immobles rústics de les
Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
c) Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels quals
correspongui a l’Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin a alguna de
les categories següents:
• Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.
• Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
• Centres d’assistència primària, d’accés general.
• Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen
d’exempció.
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a
10 euros.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que
constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars
de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació en
la quota íntegra, sempre que l’immoble que es tracti sigui l’habitatge habitual de la família.
Aquesta bonificació serà d’un 30%
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició
de titulars de família nombrosa de categoria especial en la data de meritament de
l’impost, tindran dret a una bonificació en la quota íntegra, sempre que l’immoble
que es tracti sigui l’habitatge habitual de la família. Aquesta bonificació serà d’un
60%
Es considera família nombrosa de categoria especial aquelles famílies de 5 o més
fills.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el
padró municipal d’habitants.
En aquells supòsits on la propietat de l'immoble correspongui a diversos copropietaris, la
bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s'aplicarà a
la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti
la condició de família nombrosa.
Per gaudir de la bonificació, s’ha de complir les condicions següents, aportant la
documentació acreditativa:

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 22 de 92

a) Tenir la condició de titular de família nombrosa que s’acreditarà mitjançant títol vigent
de família nombrosa expedit pel Departament corresponent de la Generalitat de
Catalunya.
b) Que la suma dels ingressos que figuren en la base liquidable anual a efecte de
l’impost sobre la renda de les persones físiques de tots els membres que
figurin en el carnet de família nombrosa siguin iguals o inferiors a 37.800€
(tres vegades el SMI).
c) Que tots els membres de la unitat familiar, que consten en el títol de la família
nombrosa, estiguin empadronats a l’immoble, que s’acreditarà mitjançant certificat de
convivència.
d) Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones físiques del sol·licitant
així com de la resta de membres de la família nombrosa presentada a
l’exercici immediatament anterior a aquell en que tingui efectes la
bonificació. En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de renda
caldrà certificació de l’Agència Tributària sobre aquest extrem.
f) Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el
reconeixement del dret a la devolució.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els
contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l’hagi
sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.
En cas que l’Administració competent faciliti via telemàtica a l’Ajuntament o, en
el seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies
nombroses empadronades al municipi així com les dades corresponents als
ingressos dels membres que figurin en el carnet de família nombrosa, els
interessats que hagin obtingut el reconeixement de la bonificació almenys una
vegada, es veuran lliurats d’aportar novament dita informació.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de
famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat
que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família
nombrosa.
4. Bonificació per energia solar
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles
destinats a habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar
davant de l’Ajuntament la següent documentació:
a) Cèdula d’habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui
imprescindible.
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b) Certificat d’homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de
sistemes per a l’aprofitament tèrmic.
c) Còpia de la llicència d’obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte,
comunicat previ d’obres presentat davant de l’Ajuntament.
Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, es concedirà fins la data de caducitat del
certificat d’homologació dels col·lectors i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies
determinants del seu atorgament.
El termini per presentar aquestes sol·licituds serà comn a màxim l’últim dia del període
voluntari de pagament.
Article 6.- Base imposable i base liquidable
1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.
Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la
manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text
refós de la Llei del cadastre immobiliari.
2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que
legalment s’estableixin.
3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és
competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal
Economic-Administratiu Regional de Catalunya.
4. L’Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la
tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de
discrepàncies i inspecció cadastral, en el supòsit que l'Ajuntament hagi assumit aquesta
competència legalment.
5. En els immobles el valor cadastral dels quals s’hagi incrementat com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons
els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des de l’entrada en vigor dels
nous valors, segons es determina en els apartats següents.
6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base
imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova
ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués
prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què
resulti de la nova ponència.
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de
l’Impost la sol·licitin.
7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un
coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa classe) del municipi, a un
component individual de la reducció calculat per a cada immoble.
El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà
disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció
serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i la base
liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell.
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8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s’indica a continuació en
cadascun dels següents casos:
a) Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles
d’inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l’1 de gener de l’any
anterior a l’entrada en vigor de les ponències de valors, no s’hagi modificat el seu valor
cadastral en el moment de l’aprovació de les mateixes, el valor base serà l’import de la base
liquidable que, d’acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l’exercici immediat
anterior a l’entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
b) Per als immobles el valor cadastral dels quals s’alteri abans de finalitzar el termini de
reducció com a conseqüència de procediments d’inscripció cadastral mitjançant declaracions,
comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà
el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l’increment mig de valor del municipi,
determinat per la Direcció General del Cadastre.
En aquests casos no s’iniciarà el còmput d’un nou període de reducció i el coeficient reductor
aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del
municipi.
c) Per a aquells immobles on l'actualització del valor cadastral per aplicació dels coeficients
establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini un decrement en la base
imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de l'exercici immediatament
anterior a dita actualització.
d) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a
conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral,
exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció,
serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base.
Aquesta diferència es dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
e) El component individual, en el cas d'actualització de valors cadastrals per aplicació dels
coeficients establerts en les Lleis de pressupostos generals de l'Estat que impliquin un
decrement de la base imposable dels immobles, serà, en cada any, la diferència positiva
entre el valor cadastrals resultant de dita actualització i el seu valor base. Dita diferència es
dividirà per l’últim coeficient reductor aplicat.
El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l’any anterior a l’entrada en vigor del
nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.
En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor
base es calcularà d’acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.
9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el
període de reducció finalitzarà anticipadament i s’extingirà el dret a l’aplicació de la reducció
pendent.
10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la
reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que
correspongui a l’immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què
es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.
11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a
què es refereix l'apartat 5 d'aquest article serà, en cada any, la diferència positiva entre el
primer component del valor cadastral de l’immoble (Valor del sòl ocupat per la construcció +
valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència y el seu valor base.
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Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral
de l’immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s’estableixi a l’ordenança
fiscal de l’impost. En defecte de determinació per l’ordenança, s’aplicarà el coeficient 0,5.
12. La reducció establerta en aquest article s’aplicarà deduint la quantia corresponent de la
base imposable dels immobles que resulti de l’actualització dels seus valors cadastrals per
aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Article 7.- Determinació de la quota i els tipus impositius
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,937 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,66 per
cent quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el
0,94 per cent.
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.
Article 8.- Normes de gestió
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el subjecte
passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la
sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de
l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la
bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció
immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.
L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el
municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del
període impositiu següent a aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a
l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres
d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es
pugui excedir de tres períodes impositius.
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Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la,
acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i
promoció immobiliària, mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de
l’immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l’Administrador de la
Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte de
l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se
fotocòpia de la llicència d’obres o del document que acrediti la seva sol·licitud
davant l’Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa
la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data
del començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de
replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat
pel col·legi professional corresponent. El termini per la presentació dels
esmentats documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot
cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà
acreditar l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es
realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat
corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot
cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
Article 9.- Període impositiu i acreditament de l’impost
1. El període impositiu és l’any natural.
2. L’impost es merita el primer dia de l’any.
3. Els fets, actes i negocis que, d’acord amb el què preveu l’article 10 d’aquesta Ordenança,
hagin de ser objecte de declaració, comunicació o sol·licitud, tindran efectivitat en l’exercici
immediat següent a aquell en què es van produir, amb independència del moment en què es
notifiquin.
Quan l’Ajuntament conegui una modificació de valor cadastral respecte al que figura en el
seu padró, originat per algun dels fets, actes o negocis esmentats anteriorment, aquest
liquidarà l’IBI, si és procedent, un cop la Gerència Territorial del Cadastre notifiqui el nou
valor cadastral. La liquidació de l’impost comprendrà la quota corresponent als exercicis
meritats i no prescrits, entenent com a tal els compresos entre el següent a aquell en que
els fets, actes o negocis es van produir i l’exercici en el qual es liquida.
Si escau, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest i als exercicis anteriors la quota
satisfeta per IBI en raó d’altra configuració de l’immoble, diferent de la que ha tingut
realitat.
4. En els procediments de valoració col·lectiva, els valors cadastrals modificats tindran
efectivitat el dia ú de gener de l’any següent a aquell en que es produeixi la seva notificació.
Article 10.- Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 27 de 92

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de
l’impost, a què es refereix l’article 1 d’aquesta Ordenança estan obligats a declarar les
circumstàncies determinants d’una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels
immobles, de conformitat amb la normativa cadastral.
2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s’escaigui, els següents fets, actes o
negocis:
a) La realització de noves construccions i l’ampliació, rehabilitació, demolició o
enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les
obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels edificis,
i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.
b) La modificació d’ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
c) La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
d) L’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
e) La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i
dels drets reals d’usdefruit i de superfície.
f) Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o
els cotitulars de les entitats de l’article 35.4 de la Llei general tributària.
g) Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.
3. Podrà formular sol·licitud de baixa en el Cadastre Immobiliari, que s'acompanyarà de la
documentació acreditativa corresponent, qui, figurant com titular cadastral, hagués cessat
en el dret que va originar l'esmentada titularitat.
4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l’Ajuntament o davant la
Gerència Regional del Cadastre.
5. L’interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la
transmissió suposi exclusivament l’adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de
l’immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de
la Propietat en el termini de dos mesos des de l’acte translatiu del domini, sempre que, a
més, s’hi acrediti la referència cadastral mitjançant l’aportació d’un dels documents
següents:
a) Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l’òrgan que actuï
per delegació.
b) L’últim rebut pagat de l’Impost sobre béns immobles.
6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament
podrà exigir l’acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.
Article 11.- Règim de liquidació
1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària
d’aquest impost, seran competència exclusiva de l’Ajuntament i comprendran les funcions de
concessió i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents
a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució
dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin
contra aquests actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les
matèries compreses en aquest apartat.
2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta
Ordenança han de presentar-se davant l’Ajuntament, acreditant les circumstàncies que
fonamenten la sol·licitud.
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3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l’Ajuntament, tant les que corresponen a
valors-rebut com les liquidacions de venciment singular.
4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits
que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s’hagin practicat
prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan es
produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels tributs de
cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal.
Una vegada transcorregut el termini d’impugnació previst en les citades notificacions sense
que s’hagin utilitzat els recursos pertinents, s’entendran consentides i fermes les bases
imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es
procedeixi a l’exacció anual de l’impost.
5. La notificació de modificacions en els valors cadastrals, aprovades com a conseqüència de
procediments de valoració col·lectiva, o procediments d’incorporació mitjançant declaració,
comunicació i sol·licitud, es realitzarà per mitjans telemàtics, sempre que així ho estableixi la
normativa cadastral.
Article 12.- Règim d’ingrés
1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà
cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la
Província.
Les liquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei
general tributària, que són:
a) Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
b) Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior.
2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors
sense que el deute s’hagi satisfet, s’iniciarà el període executiu, el que comporta que
s’exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei
general tributària.
Article 13.- Impugnació dels actes de gestió de l’impost
1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser
impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació
suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s’acordi la suspensió pel tribunal
economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l’interessat i justifiqui que la seva
execució pogués causar perjudicis d’impossible o difícil reparació.
2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats poden
formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període
d’exposició pública dels padrons corresponents.
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3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal
funció a l’Ajuntament, d’acord amb d’allò que preveu l’article 6.4 d’aquesta Ordenança, es
pot interposar el recurs de reposició previst en l’apartat anterior.
4. La interposició del recurs de reposició davant l’Ajuntament no suspèn l’acció
administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs,
l’interessat sol·liciti la suspensió de l’execució de l’acte impugnat i acompanyi garantia pel
total del deute tributari.
No obstant, en casos excepcionals, l’Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment,
sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o
bé demostri fefaentment l’existència d’errors materials en la liquidació que s’impugna.
5. Si el motiu d’oposició es fonamenta l'existència de possibles errades en la descripció
cadastral de l'immoble, imputables a la Direcció General del Cadastre, no se suspendrà en
cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una
vegada existeixi resolució ferma en matèria censal si aquesta afectés a la liquidació
abonada, es realitzi la corresponent devolució d’ingressos.
6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós
administratiu en els terminis següents:
a) Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà al
de la notificació d’acord resolutori del recurs de reposició.
b) Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l’endemà
a aquell en que ha d’entendre’s desestimat el recurs de reposició.
Article 14.- Actuacions per delegació
1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de Barcelona, les
normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona conegui les
transmissions de propietat per haver rebut informació dels Notaris competents o del Registre
de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de l’IBI i comunicarà els canvis a la
Gerència Regional del Cadastre.
3. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària. Els tècnics d’aquest Organisme responsables
de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la
documentació corresponent a la Gerència Regional del Cadastre.
4. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren les
seves facultats en la Diputació.
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5. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l’impost
aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial
dels serveis municipals ho facin convenient.
Disposició addicional.- Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a
la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i
reglamentaris de què porten causa.
Disposició transitòria.- Beneficis fiscals preexistents o concedits a l’empara de la present
ordenança
1. Els beneficis fiscals en l’Impost sobre Béns Immobles reconeguts amb anterioritat a l’1 de
gener de 2003, es mantindran sense que, en cas que tinguin caràcter pregat, sigui
necessària la seva sol·licitud.
2. Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre i quan se'n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici objecte
de tributació.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici de què es tracti.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en ........ a ........ de ........ de
........ entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre no s’acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran
vigents.
* Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
Article 1.- Fet imposable
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1. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat
dels vehicles d’aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui
la seva classe i categoria.
2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres
públics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d’aquest impost també es
consideraran aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística.
3. No estan subjectes a l’impost:
a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu
model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d’exhibicions,
certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil
dels quals no sigui superior a 750 quilos.
Article 2.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a
nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.
2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant
amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a
l’Ajuntament abans del primer acreditament de l’impost posterior a l’alta en el registre de
contribuents.
Article 3.- Responsables i successors.
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles oficials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa
nacional o a la seguretat ciutadana.
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i
funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius
països, identificats externament i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.
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c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus
funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l’assistència sanitària o al trasllat
de ferits o malalts.
f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin
assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no
merament adaptats- per a l’ús d’una persona amb defecte o incapacitat física.
g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir de l’exempció a què es refereix l’apartat anterior, els interessats
hauran d’aportar el certificat o la resolució de reconeixement del grau de la
discapacitat emès per l’òrgan competent.
Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s’adjuntarà a la
sol·licitud una manifestació signada pel titular del vehicle on s’especifiqui si
aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.
La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu,
de conformitat amb el que preveu l’article 194 de la Llei general tributària, raó
per la qual s’iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes
passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de
transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del
conductor.
i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d’Inspecció Agrícola.
2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l’apartat
1 d’aquest article, els interessats hauran d’instar-ne la concessió indicant les característiques
dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici. Un cop declarada l’exempció per
l’Ajuntament, s’expedirà un document que acrediti la seva concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a
liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la
sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits
establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.
3. No caldrà que l’interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents
acreditatius dels beneficis fiscals sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui
consultar i verificar telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de
l’interessat perquè es realitzi l’esmentada consulta.
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Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
a) Els vehicles històrics o aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys gaudiran
d’una bonificació del 100% de la quota de l’impost.
Dita antiguitat serà comptada a partir de la data de la seva fabricació, o si aquesta no es
conegués, es prendria com a referència la seva primera matriculació o, en el seu defecte, la
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal
per l’òrgan competent de la Generalitat.
b) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels
titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les
característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte
ambiental.
•
•

Els vehicles classificats en el registre de vehicles de la Direcció General de
Trànsit com “zero emissions”.
Els vehicles classificats en el registre de vehicles de la Direcció General de
Trànsit com “eco”.

Aquesta bonificació serà de caràcter pregat i entrarà en vigor a partir del 2020.
L’ens gestor dels tributs municipals revisarà d’ofici aquestes bonificacions de la
quota de l’impost que estigui en vigor a 31-12-2019, pels titulars de vehicles
elèctrics o bimodals i aquells que utilitzin exclusivament com a combustible
biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats
d’olis vegetals i acreditin que no poder utilitzar un carburant contaminant, per tal
d’aplicar la bonificació que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020, en cas que
correspongui i d’acord amb els percentatges que entrin en vigor.

Article 6.- Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l’article 95.1 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’incrementaran per l’aplicació del coeficient de l’ 1,78. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot
en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals de
l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
A) TURISMES
* De menys de 8 cavalls fiscals
* De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
* De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
* De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

22,46
60,66
128,05
159,50
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* De més de 20 cavalls fiscals
B) AUTOBUSOS
* De menys de 21 places
* De 21 a 50 places
* De més de 50 places
C) CAMIONS
* De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
* De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
* De més de 2.999 a 9.999 quilograms de
càrrega útil
* De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) TRACTORS
* De menys de 16 cavalls fiscals
* De 16 a 25 cavalls fiscals
* De més de 25 cavalls fiscals
E) REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSEGATS
PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
* De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de
càrrega útil
* De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
* De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) D'ALTRES VEHICLES
* Ciclomotors
* Motocicletes fins a 125 cc
* Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
* Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
* Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
* Motocicletes de més de 1.000 cc

199,36

148,27
211,17
263,97
75,25
148,27
211,17
263,97
31,45
49,43
148,27

31,45
49,43
148,27
7,86
7,86
13,47
26,96
53,91
107,83

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Article 7è. Període impositiu i acreditament de l'impost
1.El període impositiu coincideix amb l’any natural, excepte en el cas de primera adquisició
dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeix
aquesta adquisició.
2.L’impost es merita el primer dia del període impositiu.
3.En els casos de primera adquisició del vehicle l’import de la quota a exigir es prorratejarà
per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que resten per
transcorre en l’any, inclòs aquell en què es produeix l’adquisició.
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4.En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per subtracció o robatori del vehicle, es
prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part
de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la meritació de l’impost
fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant
això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior
desballestament per l’Ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de
la retirada o recepció del vehicle per part de l’Ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament de la imposició per
al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per
part de l’Ajuntament.
5.Quan la baixa té lloc després de la meritació de l’impost i s’hagi satisfet la quota, el
subjecte passiu podrà sol•licitar l’import que, per aplicació del prorrateig previst en el punt
4, li correspon percebre.
6.En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es
dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que
finalitzi l’exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de l’exercici
següent.
Si el vehicle s’adquireix en el mateix exercici en que fou entregat al compravenda no cal que
l’adquirent satisfaci l’impost corresponent a l’any d’adquisició.
Quan l’adquisició tingui lloc en altre exercici, correspondrà a l’adquirent satisfer la quota de
l’impost segons el previst al punt 3 d’aquest article.
Article 8è. Règims de declaració i d’ingrés
1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació dels actes dictats en via de gestió
tributària, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del
vehicle.
Quan no figuri aquesta data en l'esmentat permís, s'entendrà que la competència de gestió,
inspecció i recaptació de l'impost correspon a l'Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que
consti en el Registre de vehicles.
2.En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que
s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran,
davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de
la data de l’adquisició o reforma, una declaració-liquidació segons el model aprovat per
aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a
la liquidació normal o complementària que s’escaigui i la realització de la mateixa.
S'acompanyarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de
les seves característiques tècniques i el Document Nacional d'Identitat o el Codi
d'Identificació Fiscal del subjecte passiu.
3.Proveït de la declaració-liquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de
l'impost resultant de la mateixa a l'oficina gestora, o en una entitat bancària col•laboradora.
En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el
pagament s'ha fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de
declaració.
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4.En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral haurà
d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any anterior a
aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura
Provincial de Trànsit.
Article 9è. Padrons
1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de
les quotes anuals de l’impost es realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada
any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província
i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas el
període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.
2. En el supòsit regulat en l’apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es
realitzarà mitjançant el sistema de padró anual.
Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en
la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de
domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de
domicili de què pugui disposar l’Ajuntament.
Article 10è. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l'administració delegada.
2.La declaració-liquidació de l'impost que procedeix practicar en el cas de noves adquisicions
de vehicles es presentarà a l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària corresponent. En
aquest lloc es podrà fer l'ingrés corresponent o bé, en el supòsit que prèviament s'hagi
ingressat en entitat col•laboradora, es verificarà l'import de l'autoliquidació.
Si l'import ingressat fos incorrecte, l'Organisme de Gestió Tributària practicarà la liquidació
complementària que procedeixi.
En tot cas, la comprovació que el pagament s'ha fet en la quantia correcta precedirà a l'acte
de matriculació per part de Trànsit.
3. L'Organisme de Gestió Tributària comprovarà que les dades declarades siguin correctes i,
en particular, si són procedents els beneficis fiscals aplicats. Per això, l’interessat haurà
d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de
10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació
que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la
seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l’ORGT efectuarà
en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les
liquidacions que se’n puguin derivar.
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4.Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta, es
procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà una
liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al subjecte
passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5.Als efectes de complir amb el que estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança, l’ORGT
comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de
gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs.
6.L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró
li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actuació del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals la
titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin delegat
les seves facultats en la Diputació.
Article 11è. Col·laboració social
1. Els gestors administratius podran actuar com a col•laboradors socials de l’ajuntament a
l’empara del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2. La dita col·laboració podrà referir-se a:
a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d’alta, baixa, transferència del
vehicle i canvi de domicili del titular.
b) Prestació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents
tributaris.
3.Per a l’efectivitat de la col•laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà
subscriure el corresponent conveni.
Article 12è. Data d’aprovació i vigència
Aquesta ordenança fiscal, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província, i serà aplicable, amb les modificacions aplicables, a partir del dia 1 de
gener de 2020. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva
modificació o la seva derogació expressa.
Disposició addicional primera. Beneficis fiscals concedits a l’empara de la present ordenança
Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests
exercicis futurs sempre que se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a
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l’any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que
per al seu gaudiment s’hi estableixin.
Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a
l’exercici de què es tracti.
Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de
rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins
l’àmbit d'aquesta Ordenança.
-5Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 22 d’octubre del 2019
Assumpte: Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari i per suplement
(distribució del superàvit 2018)
Núm. Expedient: 1627-1258/2019
Antecedents de fet
Únic.- El secretari-interventor i la tècnica d’intervenció emeten informe conjunt, el qual
literalment transcrit diu:
“INFORME CONJUNT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 081/2019, de 8
d’octubre i INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 014/2019, de 8 d’octubre
Assumpte: Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari i per suplement
(distribució del superàvit 2018)
Núm. Expedient: 1627-1258/2019
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella i Iris Martorell
Guivernau, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, així
com la base número 10 de les bases d’execució del pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a
2018
Antecedents de fet
1. En data 4 de juliol de 2019 l’Alcaldessa va aprovar la liquidació de l’exercici 2018, Decret
d’Alcaldia número 000140-2019.
2. De la liquidació de l’exercici es desprenen els següents indicadors:
a. Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.389.791,77 €.
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b. Capacitat de finançament 310.949,42 €.
c. Rati de deute viu 36,99 %.
d. No hi ha despeses pendents d’aplicar a pressupost liquidades, però s’ha vist
incrementat durant l’exercici 2019 fins a un import de 31.781,23 €, a causa de
l’entrada de factures i/o liquidacions amb posterioritat al tancament.
3. El darrer període mig de pagament informat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques en data 31 de juliol de 2019 té un valor de 16,86 dies.
Fonaments de dret
PRIMER. Legislació aplicable:
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin
superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període
mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de
finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de
finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a
reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent
de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids
disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir
amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el
pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu
l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a
la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la
disposició sisena de la mateixa Llei.
SEGON. Òrgan competent per a la tramitació de la modificació de crèdit i resolució dels
expedients
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L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons els articles
22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i les bases número 6 i 10 d’execució del pressupost de la Corporació.
CONCLUSIONS
Primer.- Es compleixen els requisits de la Disposició Addicional Sisena, i l’import aplicable als
destins alternatius serà de 310.949,42 euros.
Segon.- L’import del superàvit de la liquidació afectat a la distribució és de 310.949,42
euros, del qual es dedueixen els següents imports:
a. Per atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades, per la
quantitat de 31.781,23 euros.
b. AD finançades amb fons propis, per la quantitat de 149.640,01 €. Per decret
d’Alcaldia número 000141-2019 del dia 9 de juliol del 2019, es va aprovar la
incorporació de romanents de crèdit finançat per romanent de tresoreria per a
despeses generals.
c. Per finançar inversions, sempre la vida útil d’aquesta sigui financerament sostenible,
per la quantitat de 129.528,18 euros.
Tercer.- Indicar la lliure disposició pe import de 1.078.841,99 euros, resultant de la
diferència entre el romanent de tresoreria per despeses generals i el superàvit de la
liquidació 2018 afectat a la distribució.
Quart.- S’informa favorablement a la distribució del superàvit.
No obstant això, la corporació decidirà allò que consideri oportú.”
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdit número 020/2019 amb la
modalitat d’extraordinari i per suplement de crèdit (distribució del superàvit 2018).
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
Altes en aplicacions de despesa
Aplicació
pressupostària
B3-171-6290300
J1-338-6290400
A7-130-6230500
B3-151-6240200
B3-151-6240300
A2-920-2270609
B3-151-6400100
B3-151-6390000
A2-920-6230600

Nom
PARCS INFANTILS, SKATE i
KALISTÈNICS
BESTIARI I GEGANTS
VIDEOCAMERES
CAMIÓ BRIGADA MUNICIPAL
VEHICLE AJUNTAMENT
ASSESSORAMENT TÈCNIC EXTERN
ESTUDIS I REDACCIÓ DE PROJECTES
EXTERNS
OBRES VIA PÚBLICA
SEGURETAT I CONTROL D'ACCESSOS
TELEMÀTIC ALS EDIFICIS

Consignació
inicial

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

0,00

122.000,00

122.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29.000,00
25.000,00
50.000,00
19.231,00
4.122,50

29.000,00
25.000,00
50.000,00
19.231,00
4.122,50

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00
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B3-920-6320100
B3-338-2279908
A2-920-2260400
C1-231-4800700
B3-165-2100000
B3-920-2120100
C1-231-4650900
C1-231-4651000
M1-241-4650400
M1-241-4610200
K1-337-4650200
C1-231-4650800
A2-920-4650700
A2-920-2269903
B3-920-2120100

REHABILITACIÓ I REPARACIÓ
EDIFICIS MUNICIPALS
MUNTATGE ESDEVENIMENTS
JURÍDICS, CONTENCIOSOS
CONVENI CREU ROJA - ACCIÓ
SOCIAL
INFRAESTRUCTURES I BÉNS
NATURALS ENLLUMENAT
MANTENIMENT D'EDIFICIS
MUNICIPALS
ASSISTÈNCIA SOCIAL - CONSELL
COMARCAL
CONSELL COMARCAL. TRANSPORT
D'ALIMENTS I COMPLIMENT LLEI DE
LA DEPENDÈNCIA
CONSELL COMARCAL - RMI I
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ
A DIPUTACIONS, CONSELL O
CABILDOS INSULARS, OCUPACIÓ
(PROSPECCIÓ OCUPACIONAL
CCGARRAF)
CONSELL COMARCAL TRACA
HABITATGE - CONSELL COMARCAL
A COMARQUES. CONSELL
COMARCAL. FEDER REDACCIÓ
PROJECTE PECT
DESPESES DIVERSES DE
FUNCIONAMENT
MANTENIMENT EDIFICIS
MUNICIPALS

45.000,00

40.000,00

85.000,00

4.000,00
10.000,00

4.000,00
20.000,00

8.000,00
30.000,00

21.541,50

21.541,50

43.083,00

58.000,00

15.000,00

73.000,00

5.000,00

8.314,05

13.314,05

110.356,37

13.261,76

123.618,13

15.100,00

4.684,46

19.784,46

7.000,00

6.601,94

13.601,94

415,00

373,74

788,74

6.396,00
1.100,00

2.838,55
551,46

9.234,55
1.651,46

2.300,00

2.829,25

5.129,25

4.000,00

336,03

4.336,03

5.000,00

304,04

5.304,04

295.208,87 461.990,28

757.199,15

El finançament d’aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec al
següent recurs:
Aplicació
pressupostària

Nom

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER
DESPESES GENERALS

Consignació
inicial
0,00

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

461.990,28

461.990,28

0,00 461.990,28

461.990,28

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes electrònic municipal, per un
termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.
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Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació pressupostària, publicar un anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i trametre’n còpia a la Direcció general de
l’administració local.
Quart.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
a.- Aprovació inicial
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin
convenients, per tal que puguin ser considerades en la resolució que posi fi al procediment.
b.- Aprovació definitiva
Contra l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit del pressupost, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest
edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
-6Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 22 d’octubre del 2019
Assumpte: Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari, inversions financerament
sostenibles (distribució del superàvit 2018)
Núm. Expedient: 1627-1263/2019
Antecedents de fet
Únic.- En data 11 d’octubre s’ha elaborat una memòria d’alcaldia relativa a les inversions
financerament sostenibles, la qual literalment transcrita diu:
“MEMÒRIA D'ALCALDIA
Regidoria: Hisenda
Data sessió Ple: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari, inversions financerament
sostenibles (IFS) (distribució del superàvit 2018)
Núm. Expedient 1627-1263/2019
De conformitat amb la disposició addicional 16, apartat sisè, del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals (en endavant TRLHL), es redacta la present MEMÒRIA ECONÒMICA del Ajuntament
en relació amb les inversions financerament sostenibles a dur a terme amb càrrec al
superàvit pressupostari de la liquidació del pressupost de 2018.
INVERSIÓ núm. 1
1. Denominació: Actuacions de millora de l’accés al Casal de Gent gran
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2. Grup de programes, capítol i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la
despesa:
Nova aplicació B3-151-6390000 Obres de reposició via pública
3. El pressupost de la inversió i el finançament seran les següents:
Pressupost final estimat ( 21% IVA): 15.100,00 €
Finançament: amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Vida útil de la inversió: La vida útil s'estima superior a cinc anys i forma part del cost
de l’obra que es pretén portar a terme.
5. Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que podrien derivar-se de la
inversió en l'horitzó de la seva vida útil: La inversió no incrementarà la despesa de
manteniment en el decurs de la seva vida útil.
INVERSIÓ núm. 2
1. Denominació: Condicionament i millores a la zona verda de “El Ganxo”
2. Grup de programes, capítol i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la
despesa:
Nova aplicació B3-151-6390000 Obres de reposició via pública
3. El pressupost de la inversió i el finançament seran les següents:
Pressupost final estimat ( 21% IVA): 7.800,00 €
Finançament: amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Vida útil de la inversió: La vida útil s'estima superior a cinc anys i forma part del cost
de l’obra que es pretén portar a terme.
5. Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que podrien derivar-se de la
inversió en l'horitzó de la seva vida útil: La inversió no incrementarà la despesa de
manteniment en el decurs de la seva vida útil.
INVERSIÓ núm. 3
1. Denominació: Adequació i pavimentació del Camí de Dalt – Nucli antic d’Olivella
2. Grup de programes, capítol i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la
despesa:
Nova aplicació B3-151-6390000 Obres de reposició via pública
3. El pressupost de la inversió i el finançament seran les següents:
Pressupost final estimat ( 21% IVA): 19.400,00 €
Finançament: amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Vida útil de la inversió: La vida útil s'estima superior a cinc anys i forma part del cost
de l’obra que es pretén portar a terme.
5. Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que podrien derivar-se de la
inversió en l'horitzó de la seva vida útil: La inversió no incrementarà la despesa de
manteniment en el decurs de la seva vida útil.
INVERSIÓ núm. 4
1. Denominació: Pavimentació amb asfalt dels carrers Àries, Sagitari, Capricorn i Peixos
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2. Grup de programes, capítol i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la
despesa:
Nova aplicació B3-151-6390000 Obres de reposició via pública
3. El pressupost de la inversió i el finançament seran les següents:
Pressupost final estimat ( 21% IVA): 35.700,00 €
Finançament: amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Vida útil de la inversió: La vida útil s'estima superior a cinc anys i forma part del cost
de l’obra que es pretén portar a terme.
5. Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que podrien derivar-se de la
inversió en l'horitzó de la seva vida útil: La inversió no incrementarà la despesa de
manteniment en el decurs de la seva vida útil.
INVERSIÓ núm. 5
1. Denominació: Redacció del projecte de portada d’aigua a la urbanització Mas Mestre
2. Grup de programes, capítol i aplicació pressupostària a la qual s'imputa la
despesa:
Nova aplicació B3-151-6400100 Estudis i redacció de projectes externs
3. El pressupost de la inversió i el finançament seran les següents:
Pressupost final estimat ( 21% IVA): 50.000,00 €
Finançament: amb Romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. Vida útil de la inversió: La vida útil s'estima superior a cinc anys i forma part del cost
de l’obra que es pretén portar a terme.
5. Projecció dels efectes pressupostaris i econòmics, que podrien derivar-se de la
inversió en l'horitzó de la seva vida útil: La inversió no incrementarà la despesa de
manteniment en el decurs de la seva vida útil.
Que en compliment del que estableix la norma estatal la fase d’autorització de les obres s’ha
de realitzar inexcusablement en l'actual exercici 2019, i abans del 31 de desembre del 2019,
i d’acord amb el que es disposa en el TRLCSP.”
Fonaments de dret
Primer.- El secretari-interventor i la tècnica d’intervenció emeten informe conjunt, el qual
literalment transcrit diu:
“INFORME CONJUNT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ núm. 084/2019, de 9
d’octubre i INFORME D’INTERVENCIÓ núm. 015/2019, de 8 d’octubre
Assumpte: Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari, inversions financerament
sostenibles (distribució del superàvit 2018)
Núm. Expedient: 1627-1263/2019
Ignacio Aragonés Seijo, secretari-interventor de l’Ajuntament d’Olivella i Iris Martorell
Guivernau, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 45 de 92

Caràcter de l’informe: preceptiu, d’acord amb l’art. 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local, així
com la base número 10 de les bases d’execució del pressupost prorrogat de l’Ajuntament per a
2018
Antecedents de fet
4. En data 4 de juliol de 2019 l’Alcaldessa va aprovar la liquidació de l’exercici 2018, Decret
d’Alcaldia número 000140-2019.
5. De la liquidació de l’exercici es desprenen els següents indicadors:
a. Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.389.791,77 €.
b. Capacitat de finançament 310.949,42 €.
c. Rati de deute viu 36,99 %.
d. No hi ha despeses pendents d’aplicar a pressupost liquidades, però s’ha vist
incrementat durant l’exercici 2019 fins a un import de 31.781,23 €, a causa de
l’entrada de factures i/o liquidacions amb posterioritat al tancament.
6. El darrer període mig de pagament informat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques en data 31 de juliol de 2019 té un valor de 16,86 dies.
7. En data 11 d’octubre s’ha elaborat una memòria d’alcaldia relativa a les inversions
financerament sostenibles, que s’ha incorporat a l’expedient.
Fonaments de dret
PRIMER. Legislació aplicable:
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el
límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin
superàvit en termes de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període
mig de pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de
finançament en la liquidació de l'exercici 2019 podran destinar, en primer lloc el superàvit a
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de
finançament de l'exercici 2019, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a
reduir endeutament net.
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament sostenible.
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent
de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids
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disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables.
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir
amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el
pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu
l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a
la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la
disposició sisena de la mateixa Llei.
SEGON. Òrgan competent per a la tramitació de la modificació de crèdit i resolució dels
expedients
L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons els articles
22.2e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i les bases número 6 i 10 d’execució del pressupost de la Corporació.
CONCLUSIONS
Primer.- Es compleixen els requisits de la Disposició Addicional Sisena, i l’import aplicable als
destins alternatius serà de 310.949,42 euros.
Segon.- L’import del superàvit de la liquidació afectat a la distribució és de 310.949,42
euros, del qual es dedueixen els següents imports:
d. Per atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost comptabilitzades, per la
quantitat de 31.781,23 euros.
e. AD finançades amb fons propis, per la quantitat de 149.640,01 €. Per decret
d’Alcaldia número 000141-2019 del dia 9 de juliol del 2019, es va aprovar la
incorporació de romanents de crèdit finançat per romanent de tresoreria per a
despeses generals.
f. Per finançar inversions, sempre la vida útil d’aquesta sigui financerament sostenible,
per la quantitat de 129.528,18 euros.
Tercer.- Indicar la lliure disposició pe import de 1.078.841,99 euros, resultant de la
diferència entre el romanent de tresoreria per despeses generals i el superàvit de la
liquidació 2018 afectat a la distribució.
Quart.- S’informa favorablement la tramitació de l’expedient de modificació de crèdit.
Cinquè.- S’informa favorablement a la distribució del superàvit.
Sisè.- S’informa favorablement l’aplicació de les inversions financerament sostenibles.
No obstant això, la corporació decidirà allò que consideri oportú.”
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de crèdit número 020/2019 amb la
modalitat d’extraordinari i per suplement de crèdit (distribució del superàvit 2018).
Es transcriu a continuació la modificació de crèdit detallada:
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Altes en aplicacions de despesa
Aplicació
pressupostària

Consignació
inicial

Nom

ESTUDIS I REDACCIÓ DE PROJECTES
EXTERNS
B3-151-6390000 OBRES VIA PÚBLICA
B3-151-6400100

0,00

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

50.000,00

50.000,00

0,00
78.000,00
0,00 128.000,00

78.000,00
128.000,00

El finançament d’aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec al
següent recurs:
Aplicació
pressupostària
87000

Consignació
inicial

Nom
ROMANENT DE TRESORERIA PER
DESPESES GENERALS

0,00

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

128.000,00

128.000,00

0,00 128.000,00

128.000,00

Segon.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes electrònic municipal, per un
termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar
reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un
termini d’un mes per resoldre-les.
Tercer.- Un cop aprovada definitivament la modificació pressupostària, publicar un anunci en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i trametre’n còpia a la Direcció general de
l’administració local.
Quart.- Declarar el règim de recursos aplicable:
a.- Aprovació inicial
Aquesta resolució no pot impugnar-se, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat. No obstant, els interessats poden efectuar les al·legacions que estimin
convenients, per tal que puguin ser considerades en la resolució que posi fi al procediment.
b.- Aprovació definitiva
Contra l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit del pressupost, es pot interposar
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquest
edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
-7Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Serveis a les persones
Data sessió: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Modificació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria
d'habitatge entre el Consell comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella
Núm. expedient: 1374-0244/2019, expedient relacionat 1.4.6.4/03/17
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Fonaments de dret
1. En data 12 d’agost de 2019, la dinamitzadora socio-cultural de l’Ajuntament d’Olivella va
emetre informe, que literalment transcrit diu:
«I N F O R M E-P R O P O S T A
Regidoria: Serveis socials
Assumpte: Conveni habitatge
Núm. expedient: 1374-0244/2019

Data: 12/08/2019

Sílvia Villalta i Boix, dinamitzadora sociocultural de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en
compliment de la meva funció formulo el present informe-proposta número 22/2019. El
present informe dona resposta a la memòria justificativa on s’analitza la seva necessitat i
oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, tal
i com preveu l’article 50.1 LRJSP, d’acord amb els següents:
Antecedents de fet
Primer.- En data 1 de gener de 2017 es va signar el conveni de col·laboració per l’assistència
en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella.
Segon.- La clàusula quarta del conveni esmentat, disposa que entrarà en vigor a la data de
la seva signatura i restarà vigent fins el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar
tàcitament, per anys naturals, si cap de les parts procedeix a la seva denúncia, amb una
antelació mínima de 2 mesos i que en qualsevol cas, el termini màxim de vigència no serà
superior a 4 anys, incloses les pròrrogues.
Tercer.- És voluntat del Consell Comarcal del Garraf i de l’Ajuntament d’Olivella prorrogar
expressament dit conveni pel termini d’un any.
Quart.- Consignació pressupostària
Número
Fase Aplicació
d’operació
comptable
220190002937 RC C1-2314650800

Import

Text lliure

2.205,84€ Conveni habitatge

Fonaments de dret
Primer.- Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
Segon.- Òrgan competent
Li correspon a la Junta de Govern Local, en virtut de l’atribució segons el Decret d’Alcaldia
000128-2019, de 21 de juny de 2019, pel qual s’aprova la delegació de competències de
l’Alcaldia.
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Conclusions
a.- Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a aquest expedient, l’informo
FAVORABLEMENT
b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre
el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2019.
Segon.- Autorització de despesa a càrrec del pressupost municipal següent:
Número
Fase Aplicació
Import Text lliure
d’operació
comptable
220190002937 RC C1-231-4650800 2.205,84€ Conveni habitatge
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
Quart.- Règim de recurs aplicable
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició,
previ al contenciós administratiu, davant l’Alcalde/ssa en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs
contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú».
2. En data 14 d’agost de 2019, el secretari-interventor va emetre informe, que literalment
transcrit diu:
«INFORME DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ NÚM. 062/2019

Assumpte: MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A L'ASSISTÈNCIA EN
MATÈRIA D'HABITATGE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
GARRAF I L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
Núm. Expedient:

1374-0244/2019, expedient relacionat 1.4.6.4/03/17

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari interventor de l’Ajuntament d’Olivella,
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Caràcter de l’informe: és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons,
d'acord amb l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el cas que
l'administració s'obligui, mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb
càrrec al seu pressupost.
Antecedents
1. El 20 de febrer de 2017 el secretari-interventor emet informe número 008/2017,
que té caràcter desfavorable a la subscripció del conveni perquè no conté el
contingut mínim substancial legalment exigible. Així mateix, s’objectava que les
dades econòmiques proporcionades són insuficients per tal de dur a terme la
fiscalització corresponent.
2. El Decret d’alcaldia núm. 69/2017, de 9 de març, aprova el conveni propdit.
3. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària tinguda el 25 d’abril de 2017 ratifica
l’aprovació del conveni propdit.
4. El 20 de desembre de 2018, el Ple del Consell comarcal del Garraf aprova la
modificació conveni sobre l’assumpte esmentat.
5. El 12 d’agost de 2019 la dinamitzadora sociocultural emet informe favorable a la
subscripció del conveni
Fonaments de dret
1. Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per
l'Ajuntament
Reitero novament les consideracions legals que vaig emetre amb motiu del meu
informe número 008/2017, de 20 de febrer.
Val a dir que la modificació que es proposa pretén incloure una clàusula ultra
genèrica que sembla pretendre deixar obert el cost real del cost derivat de l’execució
del conveni. Cal dir que si el cost real fos inferior efectivament no escau que
l’Ajuntament transfereixi una quantitat no justificable. Per contra, si suposés un cost
superior cal advertir la prohibició imposada per l’article 173.3 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, precepte que estableix que:
«No poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a
l’import dels crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret
els acords, les resolucions i els actes administratius que infringeixin la dita
norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin».
2. Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de
correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en
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relació amb l'article 47.2.h («Transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs
de gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin
obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació,
d’acord amb l'article 47.2.h
Conclusions
Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè conté el contingut
mínim substancial legalment exigible».
ACORD:
PRIMER.- APROVAR la modificació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria
d'habitatge entre el Consell comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella que s’incorpora al
present acord formant-ne part a tots els efectes.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcaldessa per a la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
Corporació.
TERCER.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Garraf pel seu coneixement i efecte.
QUART.- Règim de recurs aplicable:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació.
Amb caràcter previ, podeu formular un requeriment davant l’òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta
notificació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós»
ANNEX
ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER L’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA
D’HABITATGE ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I L’AJUNTAMENT
D’OLIVELLA, PER L’ANY 2019
Olivella, a 11 de desembre de 2018.
REUNITS
D’una part, Sra. Glòria Garcia Prieto, Presidenta del Consell Comarcal del Garraf, en la
representació que ostenta en virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, amb DNI 77.109.632-Q.
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I d’una altra part, la Il·lma. Sra. Marta Verdejo Sánchez, Alcaldessa, en la representació que
ostenta de l’Ajuntament d’Olivella, amb DNI 77.094.819-S.
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària
per a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. En data 1 de gener de 2017 es va signar el conveni de col·laboració per
l’assistència en matèria d’habitatge entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament
d’Olivella.
SEGON. La clàusula quarta del conveni esmentat, disposa que entrarà en vigor a la data de
la seva signatura i restarà vigent fins el 31 de desembre de 2017, podent-se prorrogar
tàcitament, per anys naturals, si cap de les parts procedeix a la seva denúncia, amb una
antelació mínima de 2 mesos i que en qualsevol cas, el termini màxim de vigència no serà
superior a 4 anys, incloses les pròrrogues.
TERCER. És voluntat del Consell Comarcal del Garraf i de l’Ajuntament d’Olivella prorrogar
expressament dit conveni pel termini d’un any.
A l’efecte de dur a terme l’acció que es pretén, les parts citades aproven la següent:
CLÀUSULA
PRIMERA. Prorrogar el conveni de col·laboració per l’assistència en matèria d’habitatge entre
el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella, per l’any 2019.
SEGONA. Modificar la clàusula segona del conveni de col·laboració signat en data 1 de gener
de 2017 en el sentit següent:
“El Consell Comarcal facturarà mensualment a l’Ajuntament d’Olivella la quantitat de
183,82€ (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS), per fer front a les
despeses i obligacions econòmiques derivades d’aquest conveni.”
TERCER. Afegir la clàusula següent al conveni de col·laboració signat en data 1 de gener de
2017:
“En la factura del mes de desembre es regularitzarà, si s’escau, el cost real anual que
representa prestar el servei d’habitatge al municipi d’Olivella.”
I en prova de conformitat, es signa el present Annex al Conveni, per duplicat, en el lloc i
data a dalt indicat.
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-8Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Govern obert
Data sessió: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Compatibilitat de l’enginyer tècnic municipal pel desenvolupament d’activitats
privades.
Núm. Expedient: 1482-1146/2019
Antecedents
El 15 de setembre de 2019 ha estat registrada electrònicament, amb el número d’entrada
E/3952-2019, instància presentada pel senyor Josep Sánchez Puga, funcionari interí de
l’Ajuntament d’Olivella amb categoria d’enginyer tècnic, en la què sol·licita l’autorització de la
compatibilitat per exercir activitats professionals privades.
Fonaments de dret
1. En data 3 d’octubre de 2019, el secretari-interventor emet informe, que literalment
transcrit diu:
«INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 075/2019
Assumpte: reconeixement previ de compatibilitat d’activitats privades a l’enginyer tècnic
municipal
Núm. expedient 1482-1146/2019
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), formulo el
present informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, d'acord amb l'article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16
de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
Antecedents
El dia 15 de setembre de 2019, el senyor JOSEP SÁNCHEZ PUGA, enginyer tècnic municipal,
presenta una petició a l’Ajuntament (registre d’entrada núm. E/3952-2019) en què exposa
que vol exercir l’activitat privada consistent en el desenvolupament de la redacció de
documentació tècnica i assistència tècnica a ens de l’administració pública i a privats. Demana a
l’Ajuntament el reconeixement previ de compatibilitat d’activitats privades.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
1.1. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
les disposicions vigents en matèria de règim local
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L’article 145 preveu que «El règim d’incompatibilitats dels funcionaris de
l’Administració local és l’establert amb caràcter general per a la funció
pública a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i a les normes que dicti l’Estat
per a la seva aplicació als funcionaris de l’Administració local».
1.2. Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques
a) Principis generals
L’article 1.3 de la Llei 53/1984 disposa que «En qualsevol cas,
l’exercici d’un lloc de treball per part del personal inclòs en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei és incompatible amb l’exercici de qualsevol
càrrec, professió o activitat, públic o privat, que pugui impedir o
menyscabar el compliment estricte dels seus deures o comprometre
la seva imparcialitat o independència».
b) Àmbit objectiu de les activitats privades
L’article 11.1 estableix que «D’acord amb el que disposa l’article 1r,
3, d’aquesta Llei, el personal comprès en el seu àmbit d’aplicació no
pot exercir, per ell mateix o mitjançant substitució, activitats
privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte
propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que duu a terme el departament,
organisme o entitat on estigui destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en
l’exercici d’un dret legalment reconegut, facin per ells mateixos els
directament interessats».
L’article 12 preveu que «1. En tot cas, el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei no pot exercir les activitats
següents:
a) L’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o
al servei d’entitats o particulars, en els assumptes en què
estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o
hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a les quals
s’estigui obligat a atendre en l’exercici del lloc públic.
b) La pertinença a consells d’administració o òrgans rectors
d’empreses o entitats privades, sempre que la seva activitat
estigui directament relacionada amb les que gestioni el
departament, organisme o entitat en què presti els seus
serveis el personal afectat.
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c) El desenvolupament, per ell mateix o una persona
interposada, de càrrecs de tot ordre en empreses o societats
concessionàries,
contractistes
d’obres,
serveis
o
subministraments, arrendatàries o administradores de
monopolis, o amb participació o aval del sector públic, sigui
quina sigui la configuració jurídica d’aquelles.
d) La participació superior al 10 per 100 en el capital de les
empreses o societats a què es refereix el paràgraf anterior.
2. Les activitats privades que corresponguin a llocs de treball que
requereixin la presència efectiva de l’interessat durant un horari
igual o superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de
treball en les administracions públiques només es poden autoritzar
quan l’activitat pública sigui una de les enunciades en aquesta Llei
com de prestació a temps parcial».
L’article 13 indica que «No es pot reconèixer cap compatibilitat per a
activitats privades als que se’ls hagi autoritzat la compatibilitat per a
un segon lloc o activitat públics, sempre que la suma de jornades de
tots dos sigui igual o superior a la màxima en les administracions
públiques».
L’article 15 disposa que «El personal a què es refereix aquesta Llei
no pot invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
d’una activitat mercantil, industrial o professional».
c) Aspectes procedimentals
L’article 14 preveu que «L’exercici d’activitats professionals, laborals,
mercantils o industrials fora de les administracions públiques
requereix el reconeixement previ de compatibilitat.
La resolució motivada en què es reconegui la compatibilitat o es
declari la incompatibilitat, que s’ha de dictar en el termini de dos
mesos, correspon al Ministeri de la Presidència, a proposta del
subsecretari del departament corresponent; a l’òrgan competent de
la comunitat autònoma o al Ple de la corporació local, amb l’informe
previ, si s’escau, dels directors dels organismes, ens i empreses
públiques.
Els reconeixements de compatibilitat no poden modificar la jornada
de treball i l’horari de l’interessat i queden automàticament sense
efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic.
Els que estiguin autoritzats per ocupar un segon lloc o activitat
públics han d’instar el reconeixement de compatibilitat amb tots
dos».
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L’article 18 disposa que «Totes les resolucions de compatibilitat per
ocupar un segon lloc o activitat en el sector públic o l’exercici
d’activitats privades s’han d’inscriure en els registres de personal
corresponents. Aquest requisit és indispensable, en el primer cas,
perquè es puguin acreditar havers als afectats per aquest lloc o
activitat».
1.3. Llei catalana 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al
servei de l'Administració de la Generalitat.
1.4 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (articles 321 a 344).
2. Consideracions sobre el fons
Un cop examinada la sol·licitud de reconeixement previ de compatibilitat d’activitats
privades a l’enginyer tècnic municipal concloc que s’ajusta a la normativa aplicable a
què he fet referència.
3. Òrgan competent
L’article 14 de la Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques atribueix al Ple de la corporació
local el reconeixement de la compatibilitat d’activitats públiques i privades del
personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la llei d’incompatibilitats.
Aquesta competència no ha estat delegada en la Junta de govern local.
4. Publicitat activa
L’article 8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern disposa que s’han de fer públiques en el portal de transparència
municipal les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin els
empleats públics.
CONCLUSIÓ
Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a l'expedient avantdit, INFORMO
FAVORABLEMENT el reconeixement previ de compatibilitat d’activitats privades a l’enginyer
tècnic municipal objecte d’aquest procediment.
De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta d’acord següent:
PROPOSTA D’ACORD
Primer.- RECONÈIXER a l’enginyer tècnic municipal, el senyor JOSEP SÁNCHEZ PUGA, la
compatibilitat d’activitats privades consistents en el desenvolupament de la redacció de
documentació tècnica i assistència tècnica a ens de l’administració pública i a privats.
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Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.
Tercer.- INSCRIURE en el registre de personal aquest reconeixement de compatibilitat
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el portal de transparència municipal.
Cinquè.- DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar
de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant el Ple en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o
s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es pot
interposar cap recurs contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú».
2. Òrgan competent per l’adopció d’aquest acord,
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de la corporació local en disposició de l’article 14,
de la Llei estatal 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques el qual atribueix a aquest òrgan el reconeixement de la
compatibilitat d’activitats públiques i privades del personal comprès en l’àmbit d’aplicació de
la llei d’incompatibilitats.
ACORD
PRIMER. RECONÈIXER a l’enginyer tècnic municipal, el senyor JOSEP SÁNCHEZ PUGA, la
compatibilitat d’activitats privades consistents en el desenvolupament de la redacció de
documentació tècnica i assistència tècnica a ens de l’administració pública i a privats.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada i comunicar-lo al delegat del
personal funcionari.
TERCER. INSCRIURE en el registre de personal aquest reconeixement de compatibilitat.
QUART. PUBLICAR aquest acord en el portal de transparència municipal.
CINQUÈ. DECLARAR el règim de recursos aplicable:
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
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la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció
d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició,
previ al contenciós administratiu, davant el Ple en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la present notificació. Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la
desestimació presumpta del recurs de reposició interposat no es pot interposar cap recurs
contenciós administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que
considerin oportú.
-9Atès l’Ordre del dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Regidoria: Organització i serveis centrals
Data sessió: 22 d’octubre de 2019
Assumpte: Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals
del dia 10 de novembre de 2019
Núm. expedient 2714-1184/2019
Antecedents
El Reial decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés dels Diputats i del
Senat convoca les eleccions generals el dia 10 de novembre de 2019. Cal procedir, entre
altres operacions electorals, a la designació dels membres de les meses electorals.
Fonaments de dret
1. Normativa aplicable
D’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, «la formació de les meses electorals competeix als ajuntaments, sota la supervisió
de les juntes electorals de zona. El president i els vocals de cada mesa són designats per
sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir
dels seixanta-cinc anys poden manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El
president ha de tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau, o
subsidiàriament el de graduat escolar o equivalent. Es procedeix de la mateixa manera al
nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la mesa. Els sortejos
esmentats més amunt s’han de fer entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la
convocatòria».
2. Òrgan competent per l’adopció d’aquest acord,
L’adopció d’aquest acord pot correspondre tant al Ple de la Corporació com a la Junta de
govern local (en sessió pública), en virtut de reiterats Acords de la Junta Electoral Central,
citant-se, per tots, l’Acord 1/2014 de 06 de febrer de 2014 i l’Acord 75/2014, de 23 d’abril de
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2014, sobre el sorteig per a la designació dels ciutadans que han de formar part de les
meses electorals.
ACORD
PRIMER.- PROCEDIR a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar els presidents i
els vocals de cada Mesa Electoral, així com a dos suplents per cada membre de la mesa.
SEGON.- DESIGNAR els membres de les Meses Electorals, de conformitat amb els resultats
del sorteig:
DISTRICTE 01

SECCIÓ 001

MESA “U”

TITULARS
— President: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
SUPLENTS
— De President: Sr./Sra. .................,
.....................
— De President: Sr./Sra. .................,
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. .................,
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. .................,
.....................

amb DNI ........................ i número d’elector
amb DNI ........................ i número d’elector
amb DNI ........................ i número d’elector
amb DNI ........................ i número d’elector

— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
DISTRICTE 01

SECCIÓ 002

MESA “A”

TITULARS
— President: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
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SUPLENTS
— De President: Sr./Sra. ................., amb
.....................
— De President: Sr./Sra. ................., amb
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb
.....................
— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb
.....................
— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb
.....................
DISTRICTE 01

SECCIÓ 002

DNI ........................ i número d’elector
DNI ........................ i número d’elector
DNI ........................ i número d’elector
DNI ........................ i número d’elector
DNI ........................ i número d’elector
DNI ........................ i número d’elector

MESA “B”

TITULARS
— President: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
— Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI ........................ i número d’elector
.....................
SUPLENTS
— De President: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................
— De President: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................
— De Vocal 1er.: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................
— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................
— De Vocal 2on.: Sr./Sra. ................., amb DNI
.....................

........................ i número d’elector
........................ i número d’elector
........................ i número d’elector
........................ i número d’elector
........................ i número d’elector
........................ i número d’elector

TERCER.- NOTIFICAR als membres de les Meses Electorals i a la Junta electoral de Zona la
designació realitzada.
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MOCIONS
-10Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenten els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i
Ciudadanos, partido de la ciudadanía (C,s), en defensa de la pagesia i per un preu
digne del raïm i el vi».
Tot i que en el moment de celebrar el ple d’Octubre ja haurà acabat el període de la verema,
la polèmica dels preus del raïm que han pagat les empreses majoristes del sector del cava
és una molt mala notícia per la nostra comarca i la seva gent.
El Penedès és una vegueria molt sensible a aquestes qüestions. El sector de la vinya és un
sector transversal, que ens permet desenvolupar diferents estratègies territorials:
La posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d’un paisatge natural
i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat territorial, i també
treballar polítiques turístiques en el conjunt de projectes de l’Enoturisme Penedès.
La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics, cabdals i motivadors de poder
mantenir un Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es
converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que rep
el Penedès per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu
del Corredor del Mediterrani, que es tradueix en la implantació de grans superfícies
dedicades a la logística, un sector que ocupa grans superfícies de terreny, genera
contaminació, poca mà d’obra i de baixa qualificació.
Es per això, que amb aquesta moció volem defensar les seves funcions socials, territorials i
de futur que tant el sector de la vinya com la figura de la pagesia representen pel Penedès i
demanem:
1) La constitució d’una taula de treball on el Departament d’Agricultura, el
Departament d’Empresa, la Delegació del Govern del Penedès, els presidents
comarcals de les 4 comarques de la Vegueria Penedès i el sector de la vinya
(presidents de la DO Penedès i DO Cava) així com membres d’Unió de Pagesos,
JARC i l’Associació de Viticultors del Penedès, puguin debatre sobre el preu del raïm i
el futur del model de la vinya al Penedès.
2) Al Departament de Territori, l’acceleració del desenvolupament del Pla Territorial
del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra vegueria i
promoure debats i accions estratègiques a nivell de vegueria i a nivell del país
encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el treball del camp com a sector clau i
estratègic de present i futur.
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3) Constituir una Taula del Penedès amb representants del Departament
d’Agricultura i el Departament d’Empresa per tal de definir unes estratègies
conjuntes en clau Penedès que posin en valor la funció de la pagesia i el sector de la
vinya i la promoció del territori i del turisme sostenible.
4) Al Departament d’Agricultura, que segueixi fent de mitjancera entre els sindicats
agraris i les grans empreses del sector perquè no es posi el preu del raïm per sota
del seu cost de conreu.
5) Manifestem el nostre suport a l’aturada del dia 5 de setembre i a les accions que
porti a terme la pagesia a través dels sindicats i assemblees per aconseguir un preu
digne del raïm i del vi.
6) Donar trasllat d’aquests acords als ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès,
als Departaments d’Agricultura, Territori i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a
la Unió de Pagesos, a la JARC, a l’Associació de Viticultors del Penedès, al Consell
Regulador del Cava i a la DO Penedès.
-11Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenten els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i
Ciudadanos, partido de la ciudadanía (C,s), sobre emergència climàtica».
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar
cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització de residus, el
desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, la gestió sostenible del cicle de
l’aigua i que porti a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti
l’explotació sostenible dels recursos naturals.
Els informes recents sobre l’estat de la biodiversitat del IPBES (Plataforma
intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l’escalfament global
d’1,5 ºC de l’IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten que som a la
vora del punt de no retorn que porta a la degradació dels ecosistemes, i que un milió
d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra estan amenaçades per l’activitat humana.
No respondre davant la crisi ecològica suposaria a més la mort de milions de persones, i el
desplaçament de molts altres milions.
2 Davant de la situació d’emergència climàtica que estem vivint, les Nacions Unides
proposen l’Agenda 2030 com a full de ruta per generar canvis reals que contribueixin des de
tots els espais possibles a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
per a una transformació global cap a un món sostenible que exigeix també, de manera
indefugible, una societat justa i equitativa.
Les administracions públiques tenen l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i mitigació
al canvi climàtic.
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El món local en l’exercici de les seves competències i com a administració més propera a la
ciutadania, hi juga un paper central, especialment en la conscienciació i en el canvi d’hàbits.
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia és una iniciativa europea que suposa
una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic a nivell
municipal, i que suma les polítiques d’adaptació a un compromís molt ferm de reducció
d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, i que fixa per al 2030 els objectius següents:
Una reducció del 40% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en relació als
nivells de 2005 Un increment del 27% de l’eficiència energètica
3. Un augment del 27% de l’ús d’energies renovables El moviment “Friday for future”, un
clar exemple d’una societat compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, i amb el
suport de més de 100 entitats i col·lectius, que demana que es declari de manera immediata
l’emergència climàtica i la posada en marxa de mesures concretes per reduir a zero, de
forma urgent, les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.
L’Ajuntament d’Olivella assumeix els objectius d’aquesta mobilització com a institució que
treballa en la lluita contra el canvi climàtic. Sota les següents perspectives:
Treballar de manera transversal per implantar els ODS i a fer de la transició energètica i
ecològica una prioritat, a enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i amb
la societat civil per avançar en l’acció climàtica. I, en aquest marc de col·laboració
institucional, instem els governs a desenvolupar els compromisos sobre clima i energia i
manifestem la necessitat d‘aprovar una Llei de canvi climàtic.
4. Reforçar els programes i les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic amb accions
adreçades a la substitució dels combustibles fòssils, l’impuls a l’energia 100% renovable,
l’eficiència energètica, l’autoconsum elèctric, la mobilitat sostenible, la política de residu
zero, i a crear espais d’educació i informació a la població.
El Ple de l’Ajuntament d’Olivella acorda:
Donar suport a la declaració d’emergència climàtica, a les campanyes de conscienciació i a la
convocatòria de mobilitzacions pel clima.
- la nostra voluntat d’implementar un model de transició energètica per fer front als reptes
futurs.
- el nostre compromís a treballar de forma transversal en la mitigació i l’adaptació als efectes
del canvi climàtic.
-12Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenten els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
municipal (ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i
Ciudadanos, partido de la ciudadanía (C,s), en resposta a les amenaces d'Endesa
a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques
de les famílies vulnerables».
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la població en
situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat o incapacitat de
mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la salubritat, així com de
dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures de subministraments bàsics
d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals
(com ara goteres al sostre, humitats...).
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a Catalunya que
situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). Actualment, a Catalunya,
un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient
(Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al
2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb molta
dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al
pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una
problemàtica social que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma
sostinguda en els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden efectuar
talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. Aquesta Llei
estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els acords o convenis
necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat
per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en
situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels
consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de Barcelona van presentar un
model de conveni per oferir a les empreses subministradores. La proposta de conveni
contemplava que les empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera la
pobresa energètica incloent els costos associats a la informació, l’atenció directa i la
formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora
important va voler, ni tan sols, debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les persones
vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els municipis els que hagin
de fer front al pagament de les factures impagades per les famílies en risc d’exclusió social.
Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei, els Ens Locals han realitzat informes de
vulnerabilitat, a petició de les empreses subministradores, que han evitat els talls de
consum d’acord amb el principi de precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les
famílies per manca d’una reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la
signatura de convenis amb les empreses subministradores.
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En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel
qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció
per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la seva modificació de l’any 2018
(RD15/2018) que estableix tres tipus de consumidors a protegir: el consumidor vulnerable
amb un 25% de descompte en la factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el
consumidor en risc d’exclusió social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret,
els serveis socials (autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim
grup, els consumidors en risc d’exclusió social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en situació de
vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una carta d’ENDESA
que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què s’amenaça amb tallar els
subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta
d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el 50% del cost de les factures dels
consumidors en risc d’exclusió social que tenen aquest reconeixement en el marc de la
legislació del Bo Social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin càrrec del 50% del
deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social. ENDESA declara que el
deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000
llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als municipis.
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i alcaldesses
de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres 4 de setembre, amb
la voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una reunió
convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les entitats
municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals -, on principalment es va acordar: donar
una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta conjunta; crear una taula
tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni que concreti la forma de gestionar
aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant l’amenaça
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada de la carta (pel
període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega
en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un marc
de referència clar.
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona, cap
normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute de les
famílies en situació de vulnerabilitat.
Per això, els Grups Municipals PSC-CP, ERC-AM, JxO, IXO i Cs, presentem els acords
següents per a la seva aprovació en aquest Ple:
ACORDS
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA d’efectuar
talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones endeutades en situació de
vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un clima de cooperació i diàleg i
perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.

Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 – ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A
Esborrany Acta Ple extraordinari 22/10/2019
Pàgina 66 de 92

2. Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la
problemàtica de la pobresa energètica.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració d’un conveni
que permeti regular la gestió del deute històric i del que generin en el futur les famílies en
situació de vulnerabilitat social, amb el consens de totes les institucions catalanes i amb la
Llei 24/2015 com a marc de referència.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball entre totes
les institucions catalanes per a elaborar un protocol i reglament de desplegament de la Llei
24/2015 on es defineixi la gestió del deute generat per les famílies en situació de
vulnerabilitat social i per garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte
d’un tall de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels drets de la
ciutadania en situació de vulnerabilitat social al subministrament elèctric, tal i com marca la
llei.
6. Garantir que ni les famílies en situació de vulnerabilitat ni les administracions locals
hauran de fer front al deute de subministraments bàsics de les famílies vulnerables.
7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la
pobresa energètica al nostre territori.
-13Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenta el grup municipal del PSC d’Olivella, a favor del retorn al
diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’estatut i la constitució».
El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut avui són producte del fracàs de
la política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació d’atzucac.
Volem expressar que més enllà de qualsevol discrepància política ens entristeix i interpel·la
l’aspecte humà d’aquesta sentencia, ens imaginem els moments durs que viuen les persones
sentenciades i de les seves famílies i ens solidaritzem amb ells.
Mai hauríem d’haver arribat fins aquí, tothom ha comès errors, per una banda renunciar a
l’acció política i posar en mans de la justícia qüestions que mai haurien d’haver anat, per un
altre obviar i menysprear la legalitat i saltar-se el marc democràtic i institucional. Hem
judicialitzat un problema polític i hauríem de ser capaços de trobar la serenor i el coratge per
trobar un nou espai de debat i consens.
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Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar pels drets i deures del
conjunt de la ciutadania. Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada assolint
un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins la llei, com a elements bàsics per a la
convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat civil que sempre ens han
definit com a país. Una mostra d’això són els acords i pactes transversals entre formacions
polítiques diferents en molts dels nostres governs municipals i supramunicipals, que han
possibilitat, durant molts anys, l’entesa i el treball conjunt en favor de la ciutadania.
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple
de l’Ajuntament d’Olivella l’adopció dels següents ACORDS :
1. Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments- per
assolir una situació de consens i de suma, a la que han de sentir-se cridades totes
les forces polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les
Corts espanyoles.
2. Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de Dret empara la llibertat
d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes opinions, sempre i quan
es produeixin amb civisme, tolerància i respecte.
3. Acatem la sentència perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat i
als mecanismes de reforma de la llei.
4. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb
el caràcter representatiu de les institucions, que han de representar al conjunt de la
ciutadania.
5. Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre
municipi i la neutralitat del nostre ajuntament.
6. Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la política per
cercar solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política.
7. Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi hagi
el necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i les majories
establerts.
8. Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, al Senat,
als Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les
principals entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre
municipi.
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-14Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenta els grups municipals, Junts per Olivella I ERC de
l'Ajuntament d’Olivella en relació amb la senténcia als líders polítics i socials de
l'independentisme».
El 14 d’Octubre de 2019 es va còneixer la sentencia del Tribunal Suprem al judici ls líders de
la societat civil I representats politics. Una sentència que condemna a Jordi Cuixart, Jordi
Sànchez, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors
Bassa i Raül Romeva amb penes de fins a 13 anys.
Alhora, el Tribunal condemna per desobediència a Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs
amb multes fins a 200 euros diaris per 10 mesos.
La sentència significa la culminació d'un procés de judicialització de la política al que mai
s'hauria d'haver arribat, doncs es tracta d'un conflicte de naturalesa política. És per això que,
ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la
societat catalana i que, per tant, inclogui la máxima transversalitat possible de les forces
polítiques i socials. Una resposta que, lluny d'incitar a la divisió i a la confrontació dins la
societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a
l’estabilitat política que el país necessita.
Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa de
desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que
posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a
l’actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre els quals. ha de
pivotar la política catalana en els propers temps.
Els grups Junts per Olivella i ERC de l'Ajuntamient d’Olivella proposen al ple l'adopció dels
següents
ACORDS
1. Manifestar la nostra indignació davant una sentencia injusta que genera un precedent
inacceptable.
2. Expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades ¡ amb les seves
famílies, a les que acompanyem en aquest moment dur i injust pel que estan passant.
3. Promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessáries per facilitar
la sortida de presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades.
4. Denunciar les consequéncies greus que aquesta senténcia té sobre els drets civils i polítics
del conjunt de la ciutadania com són el dret de manifestació, d'expressió, de lliure associació
i de dissidència política.
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5. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la
judicialització d'un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i
dialogades.
6. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques inclusives
que cohesionin el conjunt de la societat catalana.
7. L’Ajuntament d’Olivella es posa al servei del diáleg polític i a treballar per trobar solucions
a l'actual conflicte polític.
8. Traslladar els presents acords al Tribunal Suprem, els grups polítics del Parlament de
Catalunya, del Congrés i Senat i del Parlament Europeu, i a les entitats municipalistes de
Catalunya.
-15Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
«Moció que presenta el grup municipal, Ciudadanos, partido de la ciudadanía
(Cs), per demanar que l’Ajuntament d’Olivella garanteixi la neutralitat dels espais
educatius de la vila d’Olivella».
El darrer mes de Juliol va ser publicat a través dels canals de comunicación del Consell
Català de Mitjans Audiovisuals els resultats d’un estudi dut a terme per la ONG “Plataforma
per la Llengua”, xiringuito separatista de dubtosa finalitat cultural però confirmada
trajectòria independentista.
Aquesta organització és la mateixa que es dedica a delatar els Establiments comercials que
no retolen en català o els comerciants que no utilitzen el català per dirigir-se als seus clients.
Es dóna la casualitat, que aquesta organització va ser subvencionada per la Generalitat de
Catalunya entre el 2012 i el 2018 amb 3.7 milions d’ euros.
Cal recordar que tant la nostra Constitució, a l’article 1, com el nostre Estatut d’Autonomia, a
l’article 4, marquen que el pluralisme polític ha de ser un dels principis fonamentals de la
nostra democracia, motiu pel qual els poders públics han de perseguir en la seva actuación
tant el seu respecte com la seva promoció en benefici dels ciutadans/es.
L’estudi es va dur a terme, amb el vistiplau de la Generalitat de Catalunya, d’incògnit, sense
avisar o enganyant als directors i professors dels centres amb “voluntaris” d’aquesta
associació que es feien pasar per monitors/es que només sabien parlar anglès i indicant als
professionals dels centres que es tractava d’una activitat lúdica.
Seguint aquesta dinámica d’engany, van espiar, investigar i reportar les dades de menors i
docents sobre la lengua utilitzada en les converses mantingudes als esbarjos de 50 centres
educatius de Catalunya (40 públics i 10 privats / 25 d’educació primaria i 25 de secundaria).
El seu president, el Sr. Òscar Escuder, sense cap mena de pudor ni vergonya es reafirma a
l’estudi, titllant “d’emergencia” els resultats, mentre prepara una acció per dur a terme
durant la tardor per “defensar la lengua”.
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Cal recordar que la llei 14/2017, de 27 de Maig aprovada al Parlament de Catalunya, els
articles 9, 33 i 36 és molt clara amb aquest aspecte:
Article 9. No-discriminació
1. Els poders públis han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol
discriminació a infants adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió
política o d’una altra índole, oriden nacional,ètnic o social, posició económica,
condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientación
sexual o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants
legals.
2. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els adolescents
que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures protectores
especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.

Article 33. Llibertat de pensament, consciència i religió
1. Els infants i els adolescents tenen dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió en els termes constitucionalment establerts.
2. Els pares i les mares, els titulars de la tutela o que en tinguin la guarda i els
educadors tenen el dret i el deure de cooperar perquè els infants i els
adolescents exerceixin aquesta llibertat, de manera que contribueixin
a llur deenvolupament integral.
Article 36. Dret a la protecció de l’honor, la dignitat, la intimitat i la propia
imatge
1. L’infant o l’adolescent té dret a la protecció de l’honor, la dignitat, la intimitat
i la propia imatge.
2. S’ha de preservar els infants i els adolescents que la difusión de
llurs dades personals, de la difusió d’imatges que atempten contra llur
dignitat i de l’explotació económica de llur imatge.
Atès, que l’Ajuntament d’Olivella, a través de la Regidoria d’Educació, és responsable del
compliment i aplicación de les lleis vigents en materia educativa i de la protecció dels
menors que estudien als cenmtres educatius de la nostra vila.
Per tots aquest motius exposats, el Grup municipal de Ciutadans (Cs) proposa al Ple de l’
Ajuntament d’Olivella l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: Instar al Govern Municipal i en concret a la Regidoria d’Educació a:
i. Supervisar i auditar qualsevol acció d’inspecció que no hagi estat comunicada des
del Departament d’Educació o no correspongui amb objectius claramente educatius
i/o de compliment curricular.
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ii. Protegir i defensar els drets dels menors a no ser espiats, investigats o diferenciats
pel fet de fer servir una lengua en les seves comunicacions.
iii. No permetre la intrusió als centres educatius de la nostra vila de persones que no
puguin acreditar la condició de personal funcionari de l’administració pública o
autoritzats/des per aquestes.
iv. Defensar la llibertat d’expressió en qualsevol de les llengües oficials, sense que això
signifiqui cap discriminación en els centres educatius de la nostra vila.
SEGON: Donar trasllat d’aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i al Departament d’Ensenyament. També fer difusión pels medis municipals
d’aquesta Moció.

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
-16Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Donar compte al Ple del Decret de l’alcaldia número 140/2019, de 4 de juliol de
2019, de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici
2018. (Núm. expedient 1641-0761/2019).
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 22/10/2019
Assumpte: Liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018
Núm. expedient 1641-0761/2019
Antecedents de fet
Únic.- Es dona compte del Decret de l’alcaldia número 140/2019 que es transcriu a
continuació:
«D E C R E T D E L' A L C A L D I A
Núm. Decret:
Data: 28/06/2019
Assumpte: Liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018
Núm. Expedient: 1641-0761/2019
Antecedents de fet
Primer.- La intervenció municipal ha confeccionat la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament d’Olivella de l’exercici econòmic del 2018.

Fonaments de dret
Primer.- En data 28 de juny de 2019, s’emet l’Informe conjunt de secretaria-intervenció
relatiu a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2018, que es transcriu a continuació:
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«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 038/2019, INFORME
D’INTERVENCIÓ NÚM. 007/2019, de 3 de juny
Assumpte: Informe de l’aprovació de la liquidació del pressupost per l’exercici 2018
Núm. Expedient: 1641-0761/2019
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) i Iris
Martorell Guivernau, tècnica d’intervenció-hisenda-tresoreria, emetem el següent informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, en compliment de l’article 191.3 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i l’article 90.1 del Real Decret Legislatiu 500/1990, així com l’art. 15.3 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
ANTECEDENTS
El departament d’intervenció ha confeccionat la liquidació del pressupost general de
l’Ajuntament per a l’exercici 2018.
L’ajuntament d’Olivella no disposa ni de organismes autònoms ni ens públics dependents que
prestin serveis o produeixin béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials
ni societats mercantils. Per tant, la liquidació de l’Ajuntament d’Olivella, està composada
únicament per la liquidació de la Corporació, d’acord amb el sistema europeu de comptes
nacionals i regionals.
1. FONAMENTS DE DRET
1.1

PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

L’article 191.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix que el pressupost de
cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions,
el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents
aniran a càrrec de la Tresoreria local.
L’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei
d’hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió, que estableix que el tancament i la
liquidació dels pressupostos de l’entitat local i dels organismes autònoms que en depenen
s’efectuarà, pel que fa a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions, el 31 de
desembre de l’any natural.
En quant a la confecció de la liquidació del pressupost, aquest ha d’elaborar-se abans del dia
1 de març de l’exercici següent, sent competència del President la seva aprovació, previ
informe de la Intervenció. Aquesta aprovació, ha de produir-se abans de final del mes de
març.
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L’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990 estableixen que, després
de l’informe de la Intervenció, l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i
la dels organismes autònoms, i n’informa al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
L’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen que, abans de
finalitzar el mes de març, l’Ajuntament haurà de trametre al Departament de Governació de
la Generalitat i a la delegació d’Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del
pressupost.
L’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de
març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre
els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos
al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els
seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides,
exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del
deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i l’informe
de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la
despesa i del límit del deute.
1.2

ELABORACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

L’article 93.1 del Reial decret 500/90 regula que la liquidació del pressupost posa de
manifest:
a) Respecte del pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària, els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades, les
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els pagaments
realitzats.
b) Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, les previsions inicials, les
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats i els
recaptats nets.
Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
b) El resultat pressupostari de l’exercici
c) Els romanents de crèdit
d) El romanent de tresoreria
El resultat pressupostari es determinarà, d’acord l’establert a l’article 96 del Reial decret
500/90 i el punt vuitè de la tercera part Comptes anuals de les Ordres HAP/1781/2013 i
HAP/1782/2013, de 20 de setembre per les quals s’aproven les Instruccions dels Models
Normal i Simplificat de Comptabilitat Local respectivament, per la diferència entre els drets
pressupostaris liquidats i les obligacions pressupostàries reconegudes durant l’exercici pels
seus valors nets, deduint per tant aquells que per qualsevol motiu s’hagin anul·lat.
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A més a més, s’han de produir els ajustos necessaris en funció de les desviacions de
finançament derivades de despeses amb finançament afectat i dels crèdits gastats durant
l’exercici, corresponents a modificacions pressupostàries que hagin estat finançades amb
romanent líquid de tresoreria.
En conseqüència, quan es realitzin despeses amb finançament afectat, per les
desviacions de finançament imputables a l’exercici que per a cadascuna de les despeses es
produeixi, el resultat pressupostari s’incrementarà o disminuirà, segons la naturalesa
d’aquestes despeses.
D'acord amb la Regla 25.1 de l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 26.1 de l’Ordre
HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat
de Comptabilitat Local s’entendrà per desviacions de finançament la magnitud que
representa el desfasament existent entre els ingressos pressupostaris reconeguts, durant un
període determinat per la realització d’una despesa amb finançament afectat i els que, en
funció de la part del mateix efectuada en aquest període, haurien d’haver estat reconeguts,
si l’execució dels ingressos afectats es realitzés harmònicament amb la despesa
pressupostària és a dir, per la diferència entre les obligacions reconegudes netes (que es
derivin de l’execució de la despesa ponderades pel corresponent coeficient de finançament) i
els drets reconeguts nets, afectats al finançament de la despesa. Quan es produeixi excés de
finançament, la suma de les desviacions de finançament positives determina el romanent de
tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat a deduir en el càlcul del romanent de
tresoreria.
El coeficient de finançament d’una despesa amb finançament afectat, d’acord amb la Regla
28.1 de l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del
Model Normal de Comptabilitat Local i la Regla 29.1 de l’Ordre HAP/1782/2013de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local,
representarà el resultat de dividir la totalitat dels ingressos pressupostaris (reconeguts i
pendents de reconèixer) afectats a la realització d’una despesa pressupostària, per l’import
total d’aquesta (realitzada i per realitzar).
De la mateixa manera, el resultat pressupostari s’incrementarà per l’import del romanent de
tresoreria utilitzat per al finançament de despeses no previstes inicialment en el pressupost.
Els romanents de crèdit, segons l’article 98 del Reial decret 500/90, són els saldos de
crèdits definitius (crèdits en fase A i D) no afectats al compliment d’obligacions reconegudes,
els quals quedaran anul·lats al tancament de l’exercici, excepte en els supòsits que es
detallen a l’article 182 del TRLRHL. Els crèdits corresponents a projectes finançats amb
ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, excepte si es desisteix totalment
o parcialment d’iniciar o continuar amb l’execució de la despesa.
El romanent de tresoreria, segons l’article 101 del Reial decret 500/90, el punt 24.2 de la
memòria, de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, de la Instrucció del model Normal
de Comptabilitat Local i del punt 18.6 de la memòria, de l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local, es
determina pel resultat següent: fons líquids de tresoreria més drets pendents de cobrament
menys obligacions pendents de pagament.
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Aquestes magnituds es refereixen a la data 31 de desembre. Cal assenyalar que els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament comprenen els deutors i
creditors respectivament, originats per operacions tant pressupostàries com no
pressupostàries.
Per quantificar el romanent de tresoreria caldrà deduir els drets pendents de cobrament de
recaptació difícil o impossible.
D'acord amb l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració Local, que modifica el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, i considerant els
percentatges recomanats per la Sindicatura de Comptes, per al càlcul dels drets pendents
de cobrament de difícil o impossible recaptació, la Corporació pot aplicar el criteri que
consideri més idoni i que compleixi amb la recomanació de la Sindicatura i el que estableix la
normativa de referència.
Tanmateix, prèviament a l’aplicació dels esmentats percentatges sobre els drets pendents de
pagament dels capítols 1, 2, 3 i 5 s’han de depurar, i per tant no tenir en consideració, els
drets pendents de cobrament que presentin algun tipus de cobertura o garantia, ja que és
presumible que tard o d’hora es produirà el cobrament.
Un cop determinat el romanent de tresoreria en el supòsit que hi hagi finançament afectat,
el romanent de tresoreria obtingut haurà de minorar-se en el romanent de tresoreria afectat
a les esmentades despeses amb finançament afectat. La diferència serà el romanent de
tresoreria per a despeses generals, que constitueix una font de finançament, en el cas que
sigui positiu, per a possibles modificacions de crèdit de l’exercici següent.
Cal tenir present que el romanent de tresoreria no podrà formar part de les previsions
inicials d’ingressos ni podrà finançar crèdits inicials del pressupost de despeses; és a dir, a
mesura que es necessiti el seu finançament, s’anirà incorporant a la partida corresponent del
pressupost d’ingressos per equilibrar l’excés de despesa fruit de la modificació de crèdit
determinada.
En el cas que el romanent de tresoreria per a despeses generals sigui negatiu, s’haurà
d’actuar d’acord amb el que s’ha establert a l’article 193 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per tal d’absorbir
aquest dèficit produït.
L’article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del
principi d’estabilitat en els termes previstos a la Llei general d’estabilitat pressupostària.
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
als articles 3 i 11, determina que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos s’haurà
de sotmetre al principi d’estabilitat pressupostària.
Aquesta Llei de referència, estableix a l'art.32 (modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic) que en el supòsit que la
liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament, si aquest fos inferior a
l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute.
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D'altra banda, d’acord amb la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, introduïda per
la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre abans esmentada, només es podran aplicar les
regles especials per al destí del superàvit pressupostari a les Corporacions Locals, en les
quals concorrin les següents tres circumstàncies:
• Complir o no superar els límits que fixi la normativa d'hisendes locals en matèria
d'autorització d'operacions d'endeutament.
• Presentar en l'exercici anterior simultàniament superàvit en concepte de comptabilitat
nacional i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals, un cop descomptat
l'efecte de les mesures especials de finançament que s'instrumentin en el marc del pla
d'estabilitat, o les addicionals que s'introdueixin amb aquesta llei.
• No superar el termini mig de pagament previst a la normativa sobre morositat en el
pagament a proveïdors.
2. RESULTATS DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI ECONÒMIC
2018
2.1.

PRESSUPOST DE DESPESES

L’estat d’execució del pressupost de despeses és el següent:

CAPÍTOL

INICIALS

1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS EN
BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA

1.480.239,62

1.525.976,16

1.409.896,16

PENDENT
DE
PAGAMENT
1.409.896,16
0,00

1.329.429,96

1.385.120,87

1.220.698,38

1.122.379,32

98.319,06

20.974,90

20.974,90

7.683,51

7.683,51

0,00

605.887,85

643.997,40

562.162,28

520.386,90

41.775,38

21.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions corrents

3.457.832,33

3.576.069,33

3.200.440,33

3.060.345,89

140.094,44

6. INVERSIONS
7. TRANSFERÈNCIES
CAPITAL

84.187,89

2.384.119,41

633.216,79

408.277,82

224.938,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de capital

84.187,89

2.384.119,41

633.216,79

408.277,82

224.938,97

DEFINITIUS

ORN

PAGAMENTS

8. COMPRA D'ACTIUS
FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.000,00

482.755,01

458.791,10

267.041,13

191749,97

Operacions financeres

191.000,00

482.755,01

458.791,10

267.041,13

191.749,97

TOTAL PRESSUPOST

3.733.020,22 6.442.943,75 4.292.448,22 3.735.664,84 556.783,38

S'han realitzat modificacions pressupostàries de despeses durant l'exercici per import de
2.709.923,53 € segons el següent detall per tipus de modificació:
Incorporació de romanents de crèdit
Crèdit extraordinari
Suplements de crèdit

1.362.424,94
191.749,97
114.134,68
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Generació de crèdits
Baixes per anul·lació
Transferències de crèdit positives
Transferències de crèdit negatives

1.041.613,94
0,00
209.286,76
-209.286,76

Exercicis tancats
Oblig. rec. pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Oblig. rec. pendents de pagament al final de l’exercici (tancats)
Oblig. rec. pendents de pagament al final de l’exercici (corrents)

451.763,75
15.727,00
394.166,42
41.870,33
556.783,38

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT a 31 de
desembre :

598.653,71

2.2.

PRESSUPOST D’INGRESSOS

L’estat d’execució del pressupost d’ingressos és el següent:

CAPÍTOL

C. INICIALS

C.
DEFINITIUS

PENDENT
DE
COBRAMENT
2.253.361,74
439.239,11
54.269,66
2.351,22

RECAPTACIÓ
NETA

DRN

1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES
INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
5. INGRESSOS
PATRIMONIALS

2.425.966,65
8.000,00

2.425.966,65
8.000,00

2.692.600,85
56.620,88

590.532,00

590.532,00

527.805,04

438.255,04

89.550,00

822.615,21

916.870,16

957.074,68

954.074,68

3.000,00

5.010,00

5.010,00

0,00

0,00

0,00

Op. Corrents

3.852.123,86

3.946.378,81

4.234.101,45

3.699.961,12

534.140,33

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

205.488,52

1.154.729,64

100.537,73

100.537,73

0,00

205.498,52

1.154.739,64

100.537,73

100.537,73

0,00

0,00
0,00

764.987,55
901.439,91

0,00
901.439,91

0,00
901.439,91

0,00
0,00

0,00

1.666.427,46

901.439,91

901.439,91

0,00

4.057.622,38 6.767.545,91 5.236.079,09 4.701.938,76

534.140,33

6 .ALIENACIÓ
D’INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES
CAPITAL

Op. Capital
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS

Op. Financeres
TOTAL PRESSUPOST
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La diferència entre els crèdits inicials i definitius de Pressupost d’ingressos del capítol 4, 7, 8
i 9 evidencien el finançament de les modificacions de crèdits que s’exposen en l’epígraf
anterior.
Exercicis tancats:
Drets pendents de cobrament a 1 de gener
Modificació saldo inicial
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici (tancats)
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici (corrents)

1.715.081,90
285,67
217.877,78
331.224,17
1.166.265,62
534.140,33

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT a 31 de desembre 1.700.405,95
2.3.

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI

El càlcul del resultat pressupostari està regulat als articles 96 i 97 del RD 500/1990, i
estableixen que el resultat pressupostari de l’exercici vindrà determinat per la diferència
entre els drets pressupostaris liquidats durant l’exercici i les obligacions pressupostaries
reconegudes durant el mateix període.
Als efectes del càlcul del resultat pressupostari els drets liquidats es prendran pels seus
valors nets, es a dir, drets liquidats durant l’exercici una vegada deduïts aquells que, per
qualsevol motiu, haguessin estat anul·lats.
Igualment les obligacions reconegudes es prendran pels seus valors nets, es a dir,
obligacions reconegudes durant l’exercici una vegada deduïdes aquelles que, per qualsevol
motiu, haguessin estat anul·lades.
El resultat pressupostari s’ha d’ajustar en funció de les obligacions finançades amb
romanents de tresoreria i diferències de finançament derivades de despeses amb
finançament afectat.
L’ajuntament d’Olivella per l’exercici 2018 ha tingut el següent resultat pressupostari :

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no
financeres
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions
financeres

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
4.234.101,45
3.200.440,33
100.537,73

633.216,79

4.334.639,18

3.833.657,12

0,00
901.439,91

0,00
458.791,10

901.439,91

458.791,10

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

500.982,06

442.648,81
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RESULTAT PRESSUPOSTARI

5.236.079,09

4.292.448,22

4. Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per desp
generals
5. Desviacions de finançament negatiu de
l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de
l'exercici
TOTAL AJUSTOS

943.630,87
424.196,38
292.995,61
872.815,27
155.623,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.4.

788.007,59

ROMANENT DE TRESORERIA

El Romanent de tresoreria està regulat a l’article 101 i següents del RD 500/1990. Està
integrat pels drets pendents de cobrament, les obligacions pendents de pagament i pels fons
líquids, tots ells referits a 31 de desembre de l’exercici.

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d'Operacions no pressupostàries
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d'Operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

ANY 2018
3.103.073,42
1.783.132,99
534.140,33
1.166.265,62
102.704,38
-19.977,34
1.667.940,36
556.783,38
41.870,33
1.087.653,87
-18.367,22
3.218.266,05
902.142,87
926.331,77
1.389.791,41

2.4.1. Saldo de dubtós cobrament
L’article 193.bis del TRLHL referent als drets de difícil o impossible recaptació diu:
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«Les entitats locals han d’informar el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i el seu
ple, o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de
recaptació difícil o impossible amb els següents límits mínims:
a) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels dos exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 25
per cent.
b) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos de l’exercici tercer
anterior a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en un 50 per
cent.
c) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels exercicis quart a
cinquè anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar, com a mínim, en
un 75 per cent.
d) Els drets pendents de cobrament liquidats dins dels pressupostos dels restants exercicis
anteriors a aquell al qual correspon la liquidació s’han de minorar en un 100 per cent».
A efectes comptables, els criteris a utilitzar per la determinació dels drets de dubtós
cobraments es detallen en l’article 103 del Reial Decret 500/1990, de 30 d’abril, que
diu:
“1. El remanente de Tesorería se cuantificará de acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, deducidos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o
imposible recaudación (artículo 172.2, LRHL).
2. La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible
recaudación podrá realizarse bien de forma individualizada, bien mediante la fijación de un
porcentaje a tanto alzado.
3. Para determinar los derechos de difícil o imposible recaudación se deberán tener en
cuenta la antigüedad de las deudas, el importe de las mismas, la naturaleza de los recurso
de que se trate, los porcentajes de recaudación tanto en período voluntario como en vía
ejecutiva y demás criterios de valoración que de forma ponderada se establezcan por la
Entidad local.
4. En cualquier caso, la consideración de un derecho como de difícil o imposible recaudación
no implicará su anulación ni producirá su baja en cuentas.”
I per altra banda cal fer referència a la nota informativa sobre el règim de tutela
financera dels ens locals per a l’exercici 2018 de data 16 d’abril de 2018 de la
Direcció General de Política Financers, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya i les recomanacions dels percentatges mínims que figuren als informes
20/2014 i 21/2014 de la Sindicatura de Comptes.
Els anteriors preceptes, per calcular els drets de dubtós cobraments de l’exercici 2018 hem
tingut en compte els següents criteris:
Pels capítols 1, 2 i 3, s’ha aplicat un criteri globalitzat, aplicant els percentatges dels
informes de Sindicatura de Comptes que contenen el criteri mínim del TRLRHL. Si bé les
Multes del capítol 3 s’ha aplicat un criteri individualitzat tenint en compte la naturalesa del
recurs del que es tracte, i s’ha aplicat un 90% sobre les de l’exercici corrents i els tres últims
exercicis, i un 100% els exercicis anteriors.
Per altra banda s’ha aplicat un criteri individualitzat als capítols 4, 7 i 5 tenint en compte els
principis del RD 500/1990, en funció de la naturalesa del recurs i l’antiguitat dels deutes.
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S’adjunta el quadre :

EXERCICI
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
1992 a 2003

D.R. PENDENTS A
31/12/2018
525.977,25
237.462,96
217.605,99
108.264,71
76.847,97
63.285,47
40.680,46
26.596,30
50.098,42
59.828,77
45.141,27
69.754,32
50.133,64
30.403,61
23.933,28
13.600,91

PERCENTATGE
MÍNIM DE LA
DGPFAT
10%
30%
60%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

IMPORT
DUBTÓS
COBRAMENT
52.597,73
71.238,89
130.563,59
97.438,24
76.847,97
63.285,47
40.680,46
26.596,30
50.098,42
59.828,77
45.141,27
69.754,32
50.133,64
30.403,61
23.933,28
13.600,91
902.142,87

2.4.2. Excés de finançament afectat
En els supòsits de despesa amb finançament afectat, que els drets afectats reconeguts
superin les obligacions que financin, el romanent de tresoreria disponible pel finançament de
despeses generals de l'entitat haurà de minorar-se amb l'excés de finançament produït.
Aquest excés podrà finançar la incorporació dels romanent de crèdit corresponents a les
despeses amb fiançament afectat que s'imputen.
En el Romanent de Tresoreria, l'import del finançament afectat és de 926.331,77 euros, que
correspon a la desviació acumulada positiva, és a dir, ingressos reconeguts, en aquest o en
anteriors exercicis, que han de finançar despesa no executada. Hem de tenir en compte que
a data de tancament de l’exercici figura una desviació acumulada negativa de -241.439,96
euros. La desviació acumulada negativa no ajusten el càlcul del romanent i per tant, no
figuren al romanent general.
2.5.

ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents de crèdit estan formats pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària.
En la present liquidació hem tingut en compte els Romanents d’incorporació obligatòria que
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf III. Excés de
finançament afectat.
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Els romanents de crèdit d’incorporació obligatòria que han estat finançats amb recursos
afectats sumen un total de 926.331,77 €.

2.6.

DESTÍNACIÓ DEL SUPERÀVIT DE 2018

La normativa aplicable pel què fa el destí del superàvit es la següent:
-

Article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).
DA 6a de LOEPSF: possible destinació del superàvit
Disposició addicional 16a del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals pel què fa a les
inversions financerament sostenibles.
Reial Decret Llei 10/2019, de 29 de març, pel que es prorroga pel 2019 el destí del
superàvit de les corporacions locals per inversions financerament sostenibles
(RDL 10/2018)

L’article 32 de la LOEPSF estableix que en el supòsit que la liquidació pressupostària se situï
en superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net, sempre amb el límit
del volum d’endeutament si aquest fos inferior al import del superàvit, a destinar a la
reducció de deute.
Per tant, si una entitat local presenta capacitat de finançament en termes de comptabilitat
nacional i té deute financer pendent d’amortitzar i romanent de tresoreria positiu per
despeses generals, hauria de destinar el superàvit (fins el límit del citat romanent) a reduir
el nivell de deute públic.
Pel que fa a la destinació del superàvit a inversions financerament sostenibles, el RDL
1/2018 estableix en l'article 1 el destí del superàvit de les entitats locals corresponent al
2018 es prorroga pel 2018 l'aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional
6a.d de la LOEPSF, pel que s'ha de tenir en compte la disposició addicional 16a. del TRLRHL.
Per tant, la destinació del superàvit s’ha d’aplicar de la següent manera:
1r. Destinar el superàvit o, si fos menor, el RTDG a atendre les obligacions pendents
d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior al compte de
“Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”.
2n. Si després d’atendre les obligacions anteriors es manté el saldo anterior amb signe
positiu i la Corporació Local optés per destinar una part a inversió, ha de destinar, com a
mínim, el percentatge d’aquell saldo per reduir deute de forma que l’entitat local no incorri
en dèficit. El percentatge restant es podrà destinar a finançar Inversions Financerament
Sostenible.
2.7 CÀLCUL DE L’ESTALVI NET
L’article 53 del TRLHL estableix que l’estalvi net es calcula per la diferència entre els drets
liquidats pels capítols 1 a 5 de l’estat d’ingressos, i de les obligacions reconegudes pels
capítols 1, 2 i 4 de l’estat de despeses. La xifra resultant ha de ser minorada per l’anualitat
teòrica d’amortització de cada un dels préstecs, emprèstits i avalats a tercers pendents de
reemborsament.
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En l’estalvi net no s’han d’incloure les obligacions reconegudes derivades de modificacions
de crèdit que hagin estat finançades amb romanent líquid de tresoreria.
Segons l’article 53.1 del TRLHL quan l’estalvi net és de signe negatiu, el Ple de la corporació
haurà d’aprovar un pla de sanejament financer a realitzar en el termini no superior a 3 anys,
en el que s’adoptin les mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que
permetin com a mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu
El resultat obtingut es mostra en el següent quadre:
2018
+ Ingressos corrents liquidats [(cap.1,2,3,4 i 5) Drets rec.nets]
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital (art 35 "Contribucions
especials", concepte 396 "Ingressos per actuacions d'urbanització, concepte
397 "Aprofitaments urbanístics" i altres)
- Obligacions reconegudes netes (cap.1, 2 i 4)
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

4.234.101,45
0,00
3.192.756,82
37.774,18

- Anualitat teòrica

195.382,89

ESTALVI NET

883.735,92

Rati estalvi net

20,87%

3.- ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
3.1.- CÀLCUL DE LA CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT DERIVADA DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de
despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament d'acord amb el següent detall:
Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer

4.334.639,18
3.833.657,12
500.982,06

Ajustos d'ingressos
Recaptació
Import que s'ha compensat de l'excès de
la PTE
Interessos

-200.580,24
10.547,60
0,00

Ajustos de despeses
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Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.144.606,54
3.833.657,12
310.949,42

3.2.- COMPLIMENT DE LA REGLA DE LA DESPESA
D’acord amb l’article 12.1 LOEPSF, la regla de la despesa estableix que la variació de la
despesa computable de les corporacions locals no pot superar la taxa de referència de
creixement del producte interior brut de mitjà termini de l’economia espanyola.
S’entén per despesa computable als efectes que preveu l’apartat anterior, els usos no
financers definits en termes del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals,
exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per
desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió
Europea o d’altres administracions públiques i les transferències a les comunitats
autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament (art. 12.2
LOEPSF). Així mateix cal aplicar els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per
la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la
Intervenció general de l’Administració general de l’Estat.
Així mateix, quan s’aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la
recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys
en què s’obtinguin els augments de recaptació pot augmentar en la quantia equivalent.
Quan s’aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de
despesa computable resultant de l’aplicació de la regla en els anys en què es produeixin
les disminucions de recaptació s’ha de disminuir en la quantia equivalent (art. 12.4
LOEPSF).
L’acord del Consell de Ministres del Govern d’Espanya de 7 de juny de 2017 ha aprovat la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola del
exercici 2018 és del 2,4%.
En conseqüència, a fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix
amb la Regla de la Despesa, cal comparar l'import màxim establert en la liquidació del
2017 amb aquell que es desprèn de la liquidació de 2018.
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats per tal d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2018 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa.
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons
el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar
a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de
les Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de
finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la
liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que suposen increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements
permanents de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1)

Liquidació
exercici 2017
3.362.976,29

Liquidació
exercici 2018
3.826.382,24

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.362.976,29

3.826.382,24

0,00

0,00

207.120,99

542.698,03

0,00
0,00
3.000,00
204.120,99
0,00

0,00
0,00
3.000,00
539.698,03
0,00

0,00

0,00

52.625,43

153.924,79

3.103.229,87
0,024

3.129.759,42

3.177.707,39
0,00
0,00
3.177.707,39
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(4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
(5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.129.759,42
47.947,97
0,85%

4.- ANÀLISI DE L’OBJECTIU DE SOSTENIBILITAT
4.1.-DEUTE PÚBLIC
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de
les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats (tenint en compte el 75% dels expressats recursos que estableix la
regulació especial que determina la disposició final trentena primera de la Llei 17/2012,
de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable
per a l'exercici 2018).
El volum de deute viu a 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
4.234.101,45
0,00
4.234.101,45
1.566.103,76
0,00
36,99%

En el càlcul del Ràtio legal del deute viu d'acord el Text consolidat de l'articulat i dels
annexos de l'Ordre ECF/138/2017, de 27 d'abril, sobre procediment en matèria de tutela
financera dels ens locals, el numerador de la ràtio és la previsió de deute viu a 31 de
desembre de l'exercici en curs, es a dir, forma part la previsió de deute viu per
operacions de crèdit a llarg termini i les operacions de crèdit a llarg termini pendents de
disposició s'han de considerar disposades per la totalitat a 31 de desembre de l'exercici
en curs.
5.- PERÍODE MIG DE PAGAMENT
El Període mig de pagament del quart trimestre de 2018, informat al Ministeri d’hisenda
ha estat de 21,99 dies. El PMP pren un valor negatiu que vol dir que:
En el cas de factures pagades: quan l’administració paga abans de que hagin passat 30
dies naturals des de la presentació de la factura.
En el cas de factures pendents de pagament: si al final del període de càlcul encara no
han transcorregut en les operacions pendents de pagament aquests 30 dies.
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6.- INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
L'estat d'execució de les inversions financerament sostenibles provinents de la distribució
del superàvit de l'exercici 2016, aprovat en la modificació pressupostària 02/2017 pel Ple
de la Corporació de 25 de juliol de 2017, ha estat la següent:
Aplicació
pressupostària
A2 491

636000
0

B3 151

609000
0

B3 171

629020
0

B3 933

632010
0

B3

153
1

609010
0

B3

153
2

609030
0

Descripció
EQUIPS PER A
PROCESSOS
D'INFORMACIÓ
ALTRES INVERSIONS
NOVES EN
INFRAESTRUCTURES I
BENS DESTINATS
PARCS I JARDINS
REHABILITACIÓ I
REPARACIÓ EDIFICIS
MUINICIPALS
RONDA PONENT (INV.
FIN. SOST. MILLORA
CAMINS CONEXIÓ
URBAN.)
INVERSIO EN VIA
PÚBLICA

Crèdit
s
inicial
s

Modificaci
ons de
crèdit

Disposicio Obligacion
ns o
s
compromis reconegud
os
es

0,00

2.644,40

2.644,39

2.644,39

0,00

43.047,63

43.047,63

43.047,63

900,00

15.990,53

15.923,60

15.923,60

0,00

20.570,00

2.237,29

2.237,29

10,00

46.862,55

46.862,55

46.862,55

0,00

43.286,54

43.209,33

43.209,33
153.924,79

CONCLUSIONS
Informo favorablement la liquidació del pressupost pels motius següents:
1.- La liquidació s'ha tramitat d’acord amb el procediment legalment previst, llevat del
termini màxim d’aprovació.
2.- El resultat pressupostari, un cop practicats els ajustos procedents, és de 788.007,59
euros.
3.- El Romanent de tresoreria per a despeses generals és de 1.389.791,41 euros. Per
tant, l’Ajuntament té capacitat per fer front a les seves obligacions en el curt termini.
4.- Atès que el Romanent de tresoreria per a despeses generals és positiu, l’Ajuntament
d’Olivella ha d’aprovar la distribució del superàvit de la Liquidació del 2018. Aquesta
decisió de la destinació del superàvit es pot adoptar durant l’exercici 2019.
5.- La consolidació de les liquidacions presenta un superàvit per operacions no
financeres, el qual una vegada practicats els ajustos necessaris resulta una capacitat de
finançament de 310.949,42 euros.
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6.- La liquidació del Pressupost 2018 de l’Ajuntament d’Olivella compleix amb la regla de
la despesa, atès que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre
del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 47.947,97
euros.
7.- La ràtio del deute viu, en termes consolidats és de 36,99% L’estalvi net és positiu.
8.- S’acompleix el principi de sostenibilitat financera atès que l’Ajuntament disposa de
capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de
dèficit, el deute públic i la morositat de deute comercial perquè el període mitjà de
pagament als proveïdors no supera el termini màxim legal.
9.- S'informa de la situació a 31 de desembre de 2018 de les inversions financerament
sostenibles de la distribució del superàvit de 2016».
RESOLC
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Olivella per a
l’exercici 2018 amb el Romanent de tresoreria i resultat pressupostari següent:

1. Fons líquids
2. Drets pendents de cobrament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d'Operacions no pressupostàries
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament
del Pressupost corrent
de Pressupostos tancats
d'Operacions no pressupostàries
(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no
financeres
1. Total operacions no
financeres

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
4.234.101,45
3.200.440,33
100.537,73

633.216,79

4.334.639,18

3.833.657,12

AJUSTOS

ANY 2018
3.103.073,42
1.783.132,99
534.140,33
1.166.265,62
102.704,38
-19.977,34
1.667.940,36
556.783,38
41.870,33
1.087.653,87
-18.367,22
3.218.266,05
902.142,87
926.331,77
1.389.791,41

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

500.982,06
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c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions
financeres
RESULTAT PRESSUPOSTARI

0,00
901.439,91

0,00
458.791,10

901.439,91

458.791,10

442.648,81

5.236.079,09

4.292.448,22

943.630,87

4. Crèdits gastats finançat amb romanent de tresoreria per desp
generals
5. Desviacions de finançament negatiu de
l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de
l'exercici

424.196,38
292.995,61
872.815,27
155.623,28

TOTAL AJUSTOS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

788.007,59

Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió ordinària que n’hi hagi.
Tercer. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Direcció general
d’administració local de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’hisenda i administracions
públiques».
-17Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:
Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessapresidenta.
A continuació es dona compte dels següents decrets emesos des de la data de la
convocatòria de l’última comissió informativa prèvia a la sessió ordinària del Ple fins a la data
de la convocatòria de la comissió informativa del present ple:
DEC-000158-2019 DEC_MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: GENERACIÓ DE CRÈDITS (CAP 1)
SUPORT MILLORA OCUPABILITAT 25072019
DEC-000159-2019 DEC_CONVOCATORIA PLE 30072019
DEC-000160-2019 DEC_CONVOCATORIA COMISSIO ESPECIAL COMPTES JULIOL
30072019
DEC-000161-2019 DEC_ADQUISICIO CADIRES DE FUSTA I CARPES DE PLÀSTIC
MOTRA D’ESPECTACLES. 26072019
DEC-000162-2019 DEC_LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS ADMESOS I
CONVOCATORIA ENGINYER 30072019
DEC-000163-2019 DEC_PERMIS NO RETRIBUIT 6 MESOS MARF 30072019
DEC-000164-2019 DEC_DELEG TEMPORAL SIGNATURA SEC INT 31072019
DEC-000165-2019 DEC_AJUT NECESSITATS BASIQUES 07082019

26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
02/08/2019
08/08/2019
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DEC-000166-2019 DEC_ASSISTENCIES JUNY-JULOL 01082019
DEC-000167-2019 DEC_TARGETA APARCAMENT MINUSVALID 07082019
DEC-000168-2019 DEC_TARGETA APARCAMENT MINUSVALID 07082019
DEC-000169-2019 DEC_TARGETA APARCAMENT MINUSVALID 07082019
DEC-000170-2019 DEC_APROVACIO FACTURES 09082019
DEC-000171-2019 DEC_AJUT NECESSITATS BASIQUES 13092019
DEC-000172-2019 DEC_SUBMINISTRAMENT LLICENCIES OFFICE 365 14082019
DEC-000173-2019 DEC_AJUT NECESSITATS BÀSIQUES 23032019
DEC-000174-2019 DEC_SERVEI IMPLANTACIO OFFICE 365 14082019
DEC-000175-2019 DEC_SUBMINISTRAMENT TABLETS REGIDORS 14082019
DEC-000176-2019 DEC_ADJUDICACIO MANTENIMENT EDIFICIS 12082019
DEC-000177-2019 DEC_SUBMINISTRAMENT EQUIPIS INFORMATICS DE
SOBRETAULA 19082019
DEC-000178-2019 DEC_INSTALACIO EQUIPS INFORMATICS SOBRETAULA I TABLETS
19082019
DEC-000179-2019 DEC_NOMENAMENT ENGINYER TECNIC 14082019
DEC-000180-2019 DEC_NOMINES AGOST 26082019
DEC-000181-2019 DEC_BESTRETA PAGA NADAL SCP 28082019
DEC-000182-2019 DEC_GENERACIÓ DE CRÈDIT SUBVENCIÓ D'OBRES DE
REHABILITACIÓ LLAR D'INFANTS 30082019
DEC-000183-2019 DEC_CONVOCATORIA JGL 03092019
DEC-000184-2019 DEC_TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DINS DE LA MATEIXA ÀREA DE
DESPESA 30082019
DEC-000185-2019 DEC_RENOVACIO TARGETA APARCAMENT 02092019
DEC-000186-2019 DEC_TARGETA APARCAMENT MINUSVALID 04092019
DEC-000187-2019 DEC_RECURS ASSISTENCIA TÈCICA JUDICIAL DIPUTACIÓ
INADMISSIO REPARCEL·LACIÓ PLANA NOVELLA 06092019
DEC-000188-2019 DEC_CONVOCATORIA JGL 17092019
DEC-000189-2019 DEC_MODIFICACIO HORARIA NCR 19092019
DEC-000190-2019 DEC_MODIFICACIO HORARI NCR 19092019
DEC-000191-2019 DEC_OBJECCIONS JGL 17-09-2019 18092019
DEC-000192-2019 DEC_CONVOCATORIA JGL 01102019
DEC-000193-2019 DEC_RESERVA LLOCS COL·LOCACIÓ GRATUITA CARTELLS
30092019
DEC-000194-2019 DEC_RESERV ESPAIS ACTES ELECTORALS 10N 30092019
DEC-000195-2019 DEC_ASSISTENCIES SETEMBRE 30092019
DEC-000196-2019 DEC_NOMINES SETEMBRE 30092019
DEC-000197-2019 DEC_JUSTIFICACIO CONVENIO COL·LABORACIO 30092019
DEC-000198-2019 DEC_AJUT ECONOMIC COMPRA MEDICACIO 30092019
DEC-000199-2019 DEC_JUSTIFICACIO SUBVENCIO DIPUTACIO LA SALA 30092019
DEC-000200-2019 DEC_GENERACIÓ CRÈDITS SUBVENCIÓ SUBMINISTRAMENT
D'AIGUA PLANA NOVELLA 01102019
DEC-000201-2019 DEC_CESSIO EL GANXO ASSOCIACIO ROCIERA 02102019

08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
27/08/2019
29/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
03/09/2019
06/09/2019
06/09/2019
13/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
26/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
03/10/2019
03/10/2019
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-18Atès l’Ordre del Dia de la convocatòria del PLE del dia 22 d’octubre de 2019,
l’Alcaldessa-Presidenta PROPOSA l’adopció del següent ACORD:

Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de
l’última sessió del Ple
-19Precs i preguntes
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