
 

ACTA NÚM. 13/2015

EXPTE. 2377/2015

ACTA DE  LA SESSIÓ  EXTRAORDIÀRIA CELEBRADA PEL PLE  MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2015 A LES 
18:30 HORES

Badia del Vallès, 11 de novembre de 2015

El Ple de la corporació quan son les 18:35 hores, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor 
Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Rafael Moya Camarón PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina PSC
Sr. Josep Martínez Valencia PSC
Sr. Iván Sanz Pérez PSC
Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez PSC 
Sra. María José Granados Martínez PSC
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo AEB
Sra. María Teresa Carceller Labaleta AEB
Sr. Alvaro José Pacheco Comino AEB
Sra. Ruth Escolà Sánchez AEB
Sr. Miquel Rodríguez Rosillo AEB
Sra. Elisabet Ruiz Romero BeC-E
Sr. José Pérez Jiménez BeC-E
Sra. María Pilar Paz Sierra BeC-E

Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, l’Alcaldessa 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 
ordre del dia:

1. Modificació de les Ordenances Fiscals per a l'exercici de 2016

«1. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI DE 2016
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L’alcaldessa dona inici a la sessió extraordinària del ple donant la paraula a la Sra. 
Montserrat Jiménez, qui diu: “Gracias señora alcaldesa. Los recursos municipales de 
nuestra ciudad combinan tres grandes fuentes de ingresos: los impuestos, las tasas y 
precios  públicos  y  las  transferencias  y  subvenciones  de  otras  administraciones 
públicas.  El  criterio  político  general  que ha seguido el  equipo de gobierno para  la 
elaboración de estas ordenanzas fiscales que hoy sometemos a aprobación, es el de 
no incrementar en exceso la presión fiscal por el momento actual que atravesamos, sin 
perder de vista que debemos tener un nivel de ingresos adecuado, para poder prestar 
los servicios a la ciudadanía. Al analizar las diferentes figuras impositivas, tenemos 
que pararnos necesariamente en la que da unos ingresos importantes a la ciudad. 
Este impuesto es el IBI. Hemos mantenido el tipo aplicado en el 2015 para garantizar 
una estabilidad en los ingresos que nos permita, dar los servicios públicos y a la vez, 
que el  eventual  incremento de la  presión fiscal,  sea asumible por quien tiene que 
pagarlo. Tenemos que partir de la base de que estamos en un proceso de revisión 
catastral que implica un incremento de las bases imponibles del impuesto, sobre las 
que tendremos que multiplicar el tipo impositivo, que es lo que se fija en este pleno. 
Hemos realizado diferentes propuestas,  y  con diferentes escenarios,  y  para  poder 
mantener  el  nivel  de  ingresos  municipales  y  que  esto  sea  asumible  por  nuestra 
población, hemos decidido mantener el tipo que se aplicó el año pasado, que es el  
0,67. Aplicando este tipo, tenemos un incremento en los recibos que supone un 5,10%, 
que traducido en euros, implica un incremento de entre 2,98 euros y 27,91 euros por 
recibo, siendo la media de aumento en los recibos, de unos 10 euros al año. En aras a 
dar facilidades a nuestros vecinos y vecinas, dada la situación de crisis económica, 
que todavía sigue golpeando gravemente a nuestro municipio, y a pesar de que el 
incremento pudiera parecer para algunos poco al año, para facilitar a las familias el 
pago de este impuesto, hemos decidido hacer dos fracciones, una en el mes de junio y 
otra en el mes de octubre. De esta manera garantizamos el doble objetivo que nos 
habíamos fijado, dotar a la ciudad de los servicios públicos necesarios y facilitar el 
pago de los impuestos a la ciudadanía. El criterio general para la elaboración de las 
tasas, ha sido el de la congelación. No obstante, hemos hecho algunas modificaciones 
que explicaré a continuación. En la ordenanza fiscal número 6, la taxa per expedició 
de  documents  administratius,  hemos  incluído  una  exención  para  las  personas  en 
desempleo. En la tasa número 7, por el servicio de gestión de resíduos, la conocida 
como  basuras,  se  modifica  el  punto  b  del  artículo  5  donde  se  describen  las 
reducciones. Los interesados, podrán solicitar una reducción del 90% del importe de la 
tarifa, en el caso de que la media de los ingresos de la unidad familiar, calculados por 
persona y año, no superen los 2.700 euros, donde antes era hasta 2.500 euros. En la 
ordenanza  fiscal  17,  en  la  tasa  per  la  prestació  de  serveis  esportius  i  usos 
d’instal·lacions esportives, se incorpora la exención de la matrícula en caso de que no 
existan recibos pendientes, y la exención también a los menores de entre 0 y 2 años, 
osea hasta los 3 años, hasta que cumplan los 3 años. En la tasa número 21 que es por 
la prestación de servicios formativos y acceso a las xarxes d’informació, se suprime la 
tasa por grabación de disquettes, se suprime la tasa por impresión de folios, dado que 
es un servicio gestionado por la Diputación de Barcelona, y se suprime la tasa por 
conexión a Internet.  En la  ordenanza fiscal  23 que es la  tasa por la  utilització de 
l’Auditori Municipal i la Sala d’Actes del Centre Antonio Machado, se modifica en el 
sentido que las entidades de fuera de nuestro municipio pasen de pagar 84,40 euros a 
52,75 euros. La tasa número 26, por la prestació de serveis especials de la policia 
local,  ésta es una tasa nueva que hemos creado,  para  servicios extraordinarios o 
actividades en las que se requiera la presencia de nuestra policía local. En este caso, 
por agente y hora serían 27,20 euros; por caporal y hora 30,50 euros y por coche 
patrulla hora 61 euros. Cabe destacar que quedarán exentos de esta tarifa todos los 
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actos en los que colabore el ayuntamiento. Sobre los precios públicos, la tarifa número 
24, de lloguer de maquinària, mobiliari i útils, hemos incorporado la regulación de este 
precio público incluyendo el depósito de una fianza, a fin de garantizar la devolución 
en buen estado de los elementos que ponemos a disposición de las entidades del 
municipio. En la tarifa 25, el precio público del parquing, hemos creado este precio 
público para que el parquing de la avenida Burgos. Esto supondrá que a partir del  
2016, los concesionarios del parquing deberán abonar en el Organismo de Gestión 
Tributaria una cantidad mensual que cubrirá los gastos de mantenimiento de dicho 
equipamiento. Oscilarán entre los 9,28 euros al mes y los 14,58 euros al mes de quien 
tenga  la  concesión  de  los  boxes.  Asumimos  el  compromiso  de  estudiar  la 
implementación de la tarificación social por renta, analizando el impacto concreto de 
esta medida en las diferentes ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, siendo 
todos conscientes de la  necesidad de hacer convivir  un doble objetivo,  el  impacto 
sobre  la  realidad  económica  de  las  familias  y  el  impacto  sobre  los  ingresos 
municipales, con el horizonte puesto en tener unos ingresos suficientes para ofrecer 
unos servicios públicos de calidad. Agradecer a los grupos municipales de la AEB y de 
Badia  en  Común  vuestras  aportaciones  para  sacar  adelante  estas  ordenanzas 
fiscales, y también a cada uno de los servicios del ayuntamiento que han hecho un 
gran esfuerzo para que esto hoy lo podamos llevar a aprobación. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Moltes gràcies. 
Des del grup municipal de BeC hem decidit votar a favor de les ordenances fiscals del 
2016 pels següents motius. En primer lloc, BeC valora molt positivament l’ambient de 
debat i d’intercanvi d’opinions, així com la tasca realitzada en el desenvolupament i en 
qüestions de les ordenances municipals. Reconeixem l’esforç de la resta de grups en 
encaixar les nostres propostes en aquest debat, com per exemple el fet de baixar les 
taxes  del  mercat  ambulant  i  emplacem  a  l’equip  de  govern  a  no  defallir  en  el 
compromís d’estudiar la implementació de la tarifació social com a model proposat per 
BeC i ens dedicarem plenament a treballar plegats i plegades en aquesta direcció. És 
de vital  importància per a nosaltres, el  fet  que l’equip de govern assumeixi  aquest 
compromís  d’estudiar  la  implementació  de  la  tarifació  social  per  renda  i  membres 
dintre de la unitat familiar en les properes ordenances fiscals.  Creiem que són dos 
gestos que des de Bec volem valorar molt positivament i aquí ho volem deixar constar.  
BeC  reconeix  que  s’han  incorporat  bona  part  de  les  nostres  propostes,  com  per 
exemple la gratuïtat dels 0 a 3 anys, però fins als 3, que és que ha sigut un debat.... i  
després la supressió d’alguns preus públics, com per exemple la de l’ordenança 18 o 
la  disminució  de la  taxa  del  mercat  ambulant,  que sabem que ha sigut  un esforç 
bastant important per part de l’equip de govern, així com les nostres apreciacions en 
termes de l’ordenança 12 o el redactat per exemple de lo dels caixers automàtics i 
coses així. Tot això ens fa votar a favor d’aquestes ordenances fiscals i volem que 
aquesta sigui la manera de fer d’ara en endavant de l’equip de govern. Moltes gràcies”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies. 
Bueno, aquestes ordenances fiscals que avui es presenten són causa i conseqüència 
d’un problema estructural que nosaltres venim denunciant des de fa temps. Badia té 
un problema de finançament,  un problema que ens impedeix recaptar els recursos 
suficients per  portar  a  terme un model  de ciutat  independent  i  propi.  I  estem així 
perquè a la Generalitat mana qui mana, i a Badia porta manant des de fa molts anys 
qui mana. L’AEB a més de denunciar aquesta situació ens posem des de ja, o sigui, 
demà mateix, a fer el que calgui per demanar un finançament just, però demà mateix, 
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vull dir, creiem que la línia que portem s’està fent que l’administració pública ens doni 
una almoina i posar parxes a problemes de ciutat, problemes reals, problemes que 
estan al carrer i crec que ja n’hi ha prou de conformar-nos amb ser un poble de quinta 
categoria  o  de  cinquena  categoria.  Pero  això  que  acabo  de  dir  no  ha  de  servir  
d’excusa per no fer unes ordenances fiscals justes. Avui el que estem debatint és quan 
ha de pagar cadascú i perquè Badia sigui una miqueta més autosuficient i creiem que 
una qüestió bàsica hauria de ser que qui més té, més paga. És a dir, l’IBI pujarà per a 
tots igual, independentment de la veïna la renda que tingui, la pujada serà igual per 
tothom. En canvi el IAE, el IAE estem parlant d’un impost, d’una taxa perdó, que... un 
impost si, gràcies, que graba les empreses que facturen més d’un milió d’euros a l’any. 
No estem dient que facturar un milió d’euros sigui guanyar un milió d’euros, però si que 
segurament té molts més recursos que una veïna que estigui a l’atur o de qualsevol  
que estigui treballant i no crec que arribi  a facturar un milió d’euros a l’any. Estem 
d’acord  que  no  vindrà  d’aquí,  vull  dir  recaudar  30  o  35.000  euros  més  pels 
pressupostos o per les taxes no vindrà d’aquí, no farà que Badia tingui un pressupost 
just. Però que no hem de resignar-nos en fer tot el que estigui a la nostra mà per 
intentar recaudar tot el que depengui directament de l’ajuntament, recaudar-ho, tot, i 
això vol dir que multinacionals com Dia o com Repsol, o megaempreses que no són 
multinacionals, però que tenen números de multinacionals, com Mercadona, paguin, 
perquè estem pagant tots, estem pagant el IBI, estem pagant una pujada de l’IBI, i 
creiem que l’IAE s’hauria d’haver modificat. A l’AEB ens agrada dir i fer. Hem demanat 
informació per  intentar fer  una proposta  més acurada d’aquestes taxes d’aquestes 
ordenances. El problema que hem tingut no hem pogut tenir la informació en format 
editable, això és bàsic en qualsevol institució que vulgui ser transparent i eficaç, vull  
dir, un document editable és un excel, vale? Llavors, també el IAE podriem posar com 
a excusa el temps, que no hem tingut temps, triguem vol, vale?, doncs comencem, 
comencem abans, comencem abans perquè això és un tema que les companyes de 
l’AEB porten reclamant des de fa bastantes legislatures, no és un tema nou, és un 
tema recurrent. I per acabar, volem manifestar que ens hagués agradat poder portar a 
terme un procés participatiu. Aquest govern ha creat una regidoria nova, una regidoria 
de Participació, i de participació en aquestes ordenances fiscals no ha hagut, res de 
res, no s’ha explicat a cap veïna ni a cap veí què es vol fer. Tampoc s’ha demanat 
opinió de ningú de la ciutadania. En un tema tan important de ciutat com aquest no es 
pot fer d’esquenes a la ciutadania, no podem deixar al marge a la ciutadania en un 
tema tant important. I per últim, saludem la predisposició a treballar en la tarificació 
social de cara a les ordenances del 2017, que esperem que, juntament amb la revisió 
de l’IAE, pugui facilitar el vot afirmatiu de l’AEB, que malauradament no podem fer en 
aquestes ordenances. Gràcies”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Montserrat  Jiménez,  qui  diu: 
“Gracias  señora  alcaldesa.  Bueno,  primero  agradecer  al  grupo  de  BeC  su  voto 
favorable. Si me dejo algún tema seguro que la alcaldesa lo apuntará oportunamente. 
No sé muy bien qué tiene que ver la denuncia que manifiesta el AEB, el Sr. Álvaro 
Pacheco sobre los impagos de la Generalitat, que es una cuestión muy importante 
versus las ordenanzas fiscales que sometemos hoy a aprobación. La aprobación de 
las  ordenanzas  fiscales  es  una  obligación  que  tiene  el  ayuntamiento, 
independientemente de las obligaciones que otras administraciones están dejando de 
cumplir con nosotros, y que nosotros reclamamos sistemáticamente y por los cauces 
que nos toca reclamar. Estamos de acuerdo en que Badia se merece una financiación 
justa, por eso estamos aquí todos. El que más tiene, más paga. Es una buena frase, 
es un buen principio,  nosotros también estamos a favor de ese principio,  pero  en 
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cualquier caso, la congelación de las tasas es también producto de no intentar ejercer 
en la población una presión fiscal que ahora no pudiera sostener, por la situación y la 
coyuntura económica de los hogares. En este caso hemos tenido muy en cuenta eso 
para  la  realización  de  estas  ordenanzas  fiscales.  Sí  que  es  verdad  que  hemos 
aumentado una de las bonificaciones, en este caso para la tasa de basuras. Sobre el 
IAE  nosotros  hicimos  una  exposición  a  raíz  de  la  propuesta  que  hizo  el  grupo 
municipal  del  AEB,  recopilamos  una  serie  de  información.  También  diré  que  esta 
información  la  encontramos  en  internet,  no  era  propiedad  del  ayuntamiento,  ni  la 
generó el ayuntamiento, la generaron las redes sociales. Están a disposición de todos, 
es un corta y pega de una ley que está colgada en el Google, o sea, que podemos 
buscar a través de Google, y que en este caso, el equipo de gobierno hizo ese trabajo 
de buscar esa información para averiguar los topes de las diferentes categorías y 
averiguar  el  funcionamiento,  más  allá  de  que,  de  manera  técnica,  se  conoce 
perfectamente el funcionamiento de este impuesto, si que el equipo de gobierno hizo 
este esfuerzo en trasladar la información al AEB. Que el formato editable o no editable 
fuera  un  problema  para  que  su  grupo  municipal  elaborara  una  propuesta  mejor, 
considero que es un argumento de poco peso, si me permite la expresión. El formato 
editable, en todo caso, nosotros enviamos una documentación que la recibimos de 
igual forma, la recibimos en formato PDF, en formato no editable. Consideramos que el 
ayuntamiento cuando los servicios nos dan esta información, es simplemente para que 
a partir de ahí nosotros elaboremos nuestras propuestas. Si me permite, le haré una 
reflexión, y es que el equipo de gobierno trabaja para los ciudadanos, no trabaja para 
su grupo municipal Sr.  Pacheco. El formato editable en todo caso, lo tendrían que 
construir ustedes. Tendrían que buscar en Google, como hicimos nosotros, cortar y 
pegar las leyes, y hacer luego las consultas que consideren oportunas y que nosotros 
estamos  dispuestos  a  contestar.  Sin  embargo  si  que  me  gustaría  destacar  esto. 
Cuando ustedes nos piden una información en un determinado formato, que nosotros 
no podemos facilitar,  usted comprenderá que para que yo me ponga a picarles la 
información, pues piquenla ustedes, no? Que nosotros la ponemos a su disposición 
para que la trabajen como consideren oportuno. No recuerdo en otras legislaturas que 
se haya mencionado las subidas de IAE que ahora mismo parece que es algo que es 
histórico reclamado por su grupo municipal, digo, no recuerdo. En todo caso sí que la 
falta de tiempo puede ser un problema, es verdad. Nosotros les enviamos el primer 
correo electrónico, pese a que todos conocemos que en estas fechas se aprueban las 
ordenanzas  fiscales,  en  29  de  septiembre.  Nosotros  convocamos  a  una  reunión, 
hacemos una comisión informativa extraordinaria en 8 de octubre si no recuerdo mal. 
Posteriormente volvemos a celebrar otra comisión informativa el 20 de octubre, y entre 
tanto, se produce un intercambio de correos electrónicos donde se sugieren una serie 
de preguntas y  por  parte del  equipo de gobierno se dan todas las respuestas.  El 
pasado jueves,  en la  junta de portavoces,  y si  me equivoco ruego me corrijan,  se 
manifiesta por parte del AEB una propuesta de subir el IAE, esto hablo del jueves, nos 
queda  el  viernes,  nos  queda  el  lunes,  nos  queda  el  martes.  Con  3  días  hábiles 
pretenden ustedes que nosotros hagamos un estudio, con la suficiente profundidad, 
teniendo en cuenta la trascendencia de lo que supone una subida del IAE, como para 
poder implementarlo sin haber analizado previamente lo que ello supone, tanto en 
impacto hacia la recaudación de este ayuntamiento, como en el impacto que pudiera 
tener como por ejemplo que algunas empresas decidieran dejar de pagar su IAE local 
y  optaran por  pagarlo  de otra  de las  formas que si  se  lo  permite  su  epígrafe  de 
actividad,  pues  podrían  acogerse,  por  ejemplo,  al  provincial.  Esto  sería  un  grave 
problema para  Badia y  sería una falta  de responsabilidad por parte del  equipo de 
gobierno haber acogido una medida como esa. Diferente hubiera sido, que hubieran 
ustedes  presentado  esa  propuesta,  con  todo  ese  estudio  realizado.  Entiendo  las 
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dificultades que ello comporta, por eso les pedimos en su momento cuando presentan 
esta iniciativa, el pasado jueves como digo, de estudiarlo con tiempo, poder hacer un 
estudio como requiere y acabar tomando la decisión que sea. Me gustaría también 
apuntar que es una lástima que no me he bajado los números, pero sí que me gustaría 
aclarar que las 4 categorías de IAE que tenemos en Badia, en la primera categoría, los 
locales  que  están  en  esta  categoría,  pagan  el  máximo  que  son  3,80,  tope  que 
preguntó el señor Pacheco que cuál era y que nosotros nos encargamos de averiguar. 
Obviamente  pasamos  esta  información,  el  tope  es  3,80.  Estamos  a  tope  en  esa 
categoría. En la siguiente categoría, según el libro de ordenanzas fiscales de 2015, el 
coeficiente de situación es de 3,45. La propuesta del AEB si  no recuerdo mal,  era 
haberlo subido al 3,7. En la tercera categoría, el coeficiente que paga Badia, que se 
paga en Badia de IAE es de 3,20, hablo del coeficiente de situación. El AEB si  no 
recuerdo mal, planteaba la posibilidad de cobrar, de poner, perdón, un coeficiente del 
3,60. Los municipios colindantes al nuestro están bastante por debajo de estas cifras, 
bastante por debajo, y algunos de ellos gobernados por su grupo. Me parece que no 
me dejo nada. Muchas gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies, 
són moltes coses, intentaré..... Aviam, el tema del finançament, com vostè deia, clar, ja 
sabem que ve per molts puestos,  no ve només per la recaptació d’impostos,  però 
creiem que important en aquest sentit, i més quan això comporta fer o deixar de fer 
coses. Som conscients i  ho hem dit  de que recaudar 30 o 35.000 euros no vindrà 
d’aquí, però si està a les nostres mans, per què deixar-ho de fer? Això per una banda.  
Després ha dit  que qui  més té més paga i  que no volien que ho faci  pagar  a la  
població. El IAE no el paga la població, el IAE el paguen les empreses que facturen 
més d’un milió d’euros, vull dir, que si podem pujar el IBI per tothom, per què no es pot 
pujar el IAE. El tema aquest del format editable és una cosa bàsica. A tot arreu o a 
qualsevol institució pública aquest format és una cosa normal, vull dir que no estem 
demanant  cap cosa  de l’altre  món,  creiem,  i  si  no,  per  què no,  no? Per  fer  més 
transparent, si vostè creu que no, podem ser més transparents que ningú i això seria 
més fàcil. Per què dic això? Perquè si vostè diu que nosaltres amb el temps que li vam 
dir i totes les eines que disposa l’ajuntament, totes les eines humanes i tècniques no 
va poder fer una proposta de l’IAE, imagini’s nosaltres. Vull dir, si vosaltres no teniu 
temps, imagina’t nosaltres. I després el tema que vosaltres no governeu pel nostre 
grup, si no per la ciutadania, nosaltres representem a la ciutadania, vull dir, nosaltres 
no estem aquí de... vull dir ens han votat, la ciutadania també som nosaltres i som 
representants de la  ciutadania i  el  que nosaltres proposem no és el  que nosaltres 
creiem de proposar, si no que creiem que és millor per a la ciutadania. Després, el 
tema aquest del IAE, si vostè vol parlar de les reunions que vam tenir, nosaltres vam 
demanar això de l’IAE abans, el que passa que vostè no ho va agafar, no ho va tenir i 
quan ho vam demanar a la última comissió informativa va dir que no ho sabia, però ho 
havíem demanat. Després això que deia que hi ha municipis que governa el nostre 
grup, el tema és que nosaltres estem mirant els percentatges de Barberà del Vallès, 
amb  tots  els  recursos  que  tenen,  i  totes  les  categories  les  tenen  més  altes  que 
nosaltres. Tenen 5 categories. La primera categoria de Barberà és 3,80, igual que la 
nostra. La segona categoria de Barberà és 3,64, la nostra és 3,45. Jo tinc les dades, 
vostès no les ha baixat però jo si que las tinc. La tercera categoria és 3,38. La nostra  
és 3,20. La quarta categoria és 3,13 i la nostra és 2,80, però hem de dir que la quarta 
categoria de Badia del Vallès és el carrer Moianès, on no hi ha res, vale? i les dades 
són aquestes. Això està a la pàgina web de l’ajuntament de Barberà, que per cert, si  
que és editable. La primera categoria és 3,80 igual que a Badia. La segona categoria 
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3,64. Nosaltres 3,45. La tercera categoria 3,20 i ells 3,38. Vull dir, si un municipi com 
Barberà,  amb els  recursos que té  es  pot  permetre  aquest  IAE,  Badia  creiem que 
també. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Jo una mica si em permet la senyora Jiménez, 
per tancar el  debat.  Primer fer un prec a l’AEB, perquè en menys de 15 dies s’ha 
utilitzat el tema del finançament de Badia un altre cop, per posar de manifest alguna 
cosa  contra  l’equip de govern.  Si  és un tema de ciutat  ho és per  tothom,  jo  vaig 
demanar disculpes en el darrer ple i no ho faré, no ho tornaré a fer, ni tornaré a utilitzar 
aquest tema com un tomahawk polític davant un grup davant l’altre, però faig el prec, 
si us plau, de que no tornin a utilitzar el tema del finançament en aquest sentit. És un 
prec, perquè jo no sé si va ser el tarannà constant de l’AEB de treure el tema en cada 
ple, el tema del finançament de Badia, pues ho fem tots, però jo no ho faré servir 
perquè crec que és un tema de ciutat i és un tema en el què vam arribar a l’acord 
d’anar de la mà, i per tant, faria el prec de que no es torni a utilitzar. Respecte al tema  
de l’IAE, jo la única cosa que dic és que si hi ha una proposta cabdal per part d’un 
partit polític a l’hora de fer l’elaboració de les ordenances fiscals des del minut 1, és a 
dir des del 29 de setembre en el  que es va fer la primera reunió, s’hauria d’haver 
plantejat, si és un tema cabdal. I no es va plantejar a la primera reunió. Segon, miri, jo 
permeti’m, probablement seré molt políticament incorrecte en el que li diré, mirar els 
topals de l’IAE es mira llegint la llei, i la llei està en Google. Si un té interès en revisar 
un impost, una taxa, primer el que ha de fer és mirar la regulació d’aquest impost i  
d’aquesta taxa, no esperar a que l’equip de govern li faci aquesta investigació i li enviï 
aquesta documentació. Perquè si ja es té tota aquesta informació dels límits i hi havia 
una proposta d’increments, perquè nosaltres no estem negant o no estem dient que no 
sigui una alternativa, nosaltres no ens hem oposat. La única cosa que hem dit és que 
per prendre una mesura d’aquest tipus ho hem d’analitzar amb temps. I probablement 
el tema de l’IAE va sortir una setmana abans de la junta de portaveus de la setmana 
passada, però no més enllà, perquè en totes les notes, en totes les actes, perquè són 
reunions en les que s’ha recollit acta i s’ha enviat a tots els regidors i regidores, no 
s’havia  contemplat  des  d’una  perspectiva  tancada  o  fixa,  el  tema.  Nosaltres  vam 
proposar el  canvi  de desunificació, perquè nosaltres també plantegem que fer una 
mesura d’aquest tipus sin revisar tota la desunificació, també podem tenir al·legacions, 
recursos, per part  d’altres organismes que puguin dir  que evidentment en el  carrer 
Moianès no hi ha res, i que hem de canviar la desunificació, i el canvi de desunificació 
va ser una proposta que nosaltres vam fer a la junta de portaveus, perquè nosaltres 
tenim la voluntat de treballar aquest impost, però no d’aquest manera i a corre cuita. 
Però nosaltres no ens hem negat a treballar o a valorar la possibilitat de fer-ho en un 
futur. I  jo també porto molts anys en aquesta casa, he portat uns quants anys fent  
pressupostos i ordenances fiscals i no recordo que hagi estat una proposta reiterada 
per  part  del  grup d’Alternativa  d’Esquerres per Badia  aquesta  modificació  d’aquest 
impost. No la recordo, i mai se’ns ha fet arribar una proposta d’aquest tipus. Res més, 
crec que les negociacions han anat com han anat i si les raons polítiques del grup 
d’Alternativa d’Esquerres són que no incrementem l’IAE, que és un impost volàtil i que 
no solucionarà els problemes de finançament del municipi, entre d’altres coses perquè 
la recaptació que tenim per IAE són 60.000 euros i tenim un pressupost d’11.500.000, 
o  sigui  que estem parlant  de  no  sé quina part  percentual  dels  ingressos que rep 
aquesta administració, tot i  que nosaltres si  que ens comprometem a revisar-la i  a 
mirar-la de cara a l’any que ve sense cap tipus de problema, o sigui, nosaltres no ens 
hem negat  a  treballar  el  tema, però  no a fer-ho ara mateix  sense saber  totes les 
conseqüències que això pot comportar. I res més, crec que no em deixo res més”.
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies. Nosaltres el 
que estem dient en el tema del finançament de Badia, en cap moment, i si ho he dit no 
era la meva intenció, no hem criticat res. Hem criticat que volem anar a reclamar, si  
aquest sistema que nosaltres hem decidit fer, no que el govern ha decidit demanar-ho 
d’aquesta manera, ho hem demanat tots els grups polítics, i si és una crítica, és una 
crítica per tothom, no pel  govern.  I  no està funcionant,  perquè no està funcionant, 
doncs nosaltres el que volem és intentar fer-ho d’una altra manera, la que s’acordi en 
aquest  ajuntament.  Vull  dir  que no estem criticant  res del  finançament,  al  contrari,  
estem intentant posar alternatives per reclamar un finançament just, això d’una banda. 
D’altra banda, nosaltres a la primera reunió vam demanar l’IAE, quan va acabar la 
segona reunió ho vam tornar a dir, vau dir no, m’ho vaig a apuntar... el que sigui, però 
ho vam demanar i també el tema que nosaltres no vam demanar que ens féssiu un 
estudi ni res sobre l’IAE. Nosaltres volem saber qui estava pagant IAE, vull dir el padró 
que ens vau donar, qui estava pagant IAE, no si es podia pujar. Clar que volíem saber  
si es podria pujar més, clar, però si no tenim les dades, com podem fer un estudi?, fins 
que no les vam rebre, que si que les vam rebre, i bueno, i si teniu voluntat realment de 
modificar  o  de  tocar  alguna  cosa  de  l’IAE,  aquests  pressupostos  o  aquestes 
ordenances hauria sigut un bon moment. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Només per aclarir vostè ha dit que en el tema del 
finançament és un problema estructural i el tenim perquè a la Generalitat mana qui 
mana i en aquest ajuntament mana qui mana. Osea, palabras textuales, ens ho ha 
atribuït  directament,  sense cortapises,  sense  cortapises.  Podem remontar-nos a  la 
història i fer un “alegato” sobre qui ha estat la participació de cadascú de nosaltres al  
llarg de la història, però si acordem que és un tema pacífic, és un tema pacífic. Vull dir 
que no el tornem a treure perquè crec que no toca i respecte el tema de l’IAE crec que 
no hi  ha hagut temps. El que es va demanar és que si  hi havia marge de pujada 
d’aquest impost en el nostre municipi, si existia un topall, van ser unes preguntes molt 
genèriques  de  com  funcionava  l’impost,  que  es  van  aclarir  i  es  van  contestar  a 
l’endemà. En qualsevol cas ja han quedat clares quines són les postures de cada grup, 
no donarem més voltes i si els sembla passem a la votació”.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (PSC i BeC) i 5 vots en 
contra (AEB).    

 I. Identificació de l’expedient

Expedient número 2307/2015, relatiu a les modificacions de les Ordenances Fiscals 
que començaran a regir en l’exercici 2016.

 

II. Relació de fets i fonaments de dret 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el  cas d’imposició  de  nous tributs,  les  Ordenances fiscals  hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
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legal  esmentat  estableix  que  les  Ordenances  fiscals  contindran  com  a  mínim  la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es  modifiquen  les  Ordenances  fiscals,  els  acords  de  modificació  hauran  de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La  publicació  dels  textos  actualitzats  de  les  ordenances  fiscals  municipals  resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir  com  a  eina  normativa  fonamental  de  gestió  dels  tributs  locals  i  alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les  Entitats  locals  adaptin  l’aplicació  de  la  normativa  tributària  general  al  règim 
d’organització i  funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta  d’aprovar  i  mantenir  actualitzada,  amb les  modificacions  que s’escaiguin, 
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit,  les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals  obeeixen,  al  compliment  de  les  previsions  normatives  esmentades 
anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat  de  la  utilitat  derivada  de  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes.

Verificat  que,  en  relació  a  les  taxes  per  prestació  de  serveis  públics  o  realització 
d’activitats  administratives  de  competència  local,  que  s’imposen  o  es  modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció.

S’ACORDA:

Primer.  Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’ordenança  general  de  gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2016 i següents. 

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de 
les ordenances fiscals que es detallen a  l'annex 1,  adjunt,  i  que a continuació  es 
relacionen:

Impostos

- Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
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- Ordenança fiscal 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques
- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels terrenys 

de naturalesa urbana.

Taxes

- Ordenança  fiscal  6,  reguladora  de  la  taxa  per  expedició  de  documents 
administratius.

- Ordenança fiscal 7, reguladora de la taxa pel servei de gestió de residus.
- Ordenança  fiscal   12,  reguladora  de  la  taxa  per  ocupació  temporal  de  la  via 

pública.
- Ordenança Fiscal 17, reguladors de la taxa per la prestació de serveis esportius i 

usos d’instal·lacions esportives.
- Ordenança  Fiscal  18,  Taxa  per  l’ocupació  de  parades  al  mercat  ambulant 

setmanal
-  Ordenança fiscal 21, reguladora de la taxa per la prestació de serveis formatius i  

accés a la xarxa d’informació 
- Ordenança fiscal 23, reguladora de la taxa per la utilització de l'Auditori Municipal i 

de la sala d'actes del centre Antonio Machado

Preus públics

- Ordenança fiscal 24, general reguladora dels preus públics.

Tercer. Aprovar provisionalment la nova imposició,  per a l'exercici 2016 i següents, de 
la taxa per prestació de serveis públics i aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de la 
mateixa que a continuació es relaciona:

Ordenança fiscal 26, reguladora de la taxa per la prestació de serveis especials de la 
Policia Local

Quart.  Aprovar provisionalment la nova imposició, per a l'exercici 2016 i següents, del 
preu  públic  corresponent  a  prestació  de  serveis,  i  aprovar  l'Ordenança  Fiscal 
reguladora, que es detalla a continuació:

Ordenança fiscal 25, reguladora del preu públic pel servei d’aparcament soterrani a 
l’Avinguda Burgos.

Cinquè. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident 
en tot  allò  que constitueix  prescripció legal  d’obligatòria  i  general  aplicació  amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 30 de setembre de 2015.

Sisè.  Aprovar provisionalment  el  calendari  fiscal  per  l’exercici  del  2016,  segons es 
detalla a l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.

Setè.  Exposar  al  públic  en  el  taulell  d’anuncis  de l’Ajuntament  els  anterior  acords 
provisionals, així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, 
durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
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.

Vuitè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades, sota els criteris següents:

1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament.

2) Mitjançant remissió expressa al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2015, es farà 
públic  l’adaptació  de  l’Ordenança  General  de  Gestió,  Inspecció  i  Recaptació  dels 
ingressos de dret públic municipals

Novè. Trametre al  Departament de Governació de la Generalitat  de Catalunya, els 
acords  de  modificació  de  les  Ordenances  Fiscals,  un  cop  s’hagin  aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret  94/1995, de 
21  de  febrer,  d’assignació  de  funcions  d’Hisendes  Locals  als  Departaments  de 
Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement.»       

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor 
Cantador, l’alcaldessa, aixeca la sessió sent les dinou hores, del qual com a secretària 
municipal dono fe.
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