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CONVOCATÒRIA 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                         
 
Sessió: Ordinària                                   

 
Dia: 24 de novembre de 2016                       

 
Hora: 18:00 hores 
 Vallirana, a 21 de novembre de 2016 
Convocatòria a la Sala de  
Plens de l’Ajuntament                

La Secretària 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

Núm. 1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DEL PLE 
ORDINARI DE 29 DE SETEMBRE DE 2016 I DEL PLE EXTRAORDINARI DE 27 
D´OCTUBRE DE 2016 
 
Núm. 2.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE 
L´INVENTARI: 26/03/2015-11/11/2016 
 
Núm. 3.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA 
RLT DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA PER A L'EXERCICI DE 2017 
 
Núm. 4.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE 
L’IMPÒST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A 
L’EXERCICI DE 2017 I SEGÜENTS 
 
Núm. 5.- PROPOSTA D’ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES O COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES EN 
MATÈRIA D’URBANISME PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS 
 

Per ordre de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, ens plau 
convocar-vos a la sessió del Ple de l’Ajuntament que es 
referencia al marge i que se celebrarà d’acord amb l’Ordre 
del Dia reproduït a continuació. 
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Núm. 6.- PROPOSTA D’ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA COMPROVACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
MENORS 
 
Núm. 7.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 13/16 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS, 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
Núm. 8.- MOCIÓ DE PSC, CIUTADANS, SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE I JUNTS PER 
VALLIRANA EN CONTRA DE LA SUPRESSIÓ DE PLACES DEL DEPARTAMENT 
DE JUSTÍCIA 
 
Núm. 9.- MOCIÓ DE CIUTADANS PERQUÈ ELS PARCS INFANTILS DE 
VALLIRANA SIGUIN ACCESSIBLES PER A INFANTS AMB DISCAPACITAT 
 
Núm. 10.- MOCIÓ DE CIUTADANS PER GARANTIR L´ACCÉS UNIVERSAL DELS 
LLIBRES DE TEXT A CATALUNYA 
 
Núm. 11- MOCIÓ DE SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE A L´AJUNTAMENT DE 
VALLIRANA: “AMIANT ZERO A VALLIRANA” 
 
Núm. 12.- MOCIÓ D´ERC PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL 
TREBALL EN IGUALTAT D´OPORTUNITATS 
 
Núm. 13.- MOCIÓ DE JUNTS PER VALLIRANA I SÍ ES POT-SÍ SE PUEDE DE 
RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER DEROGAR LA LRSAL 
 
Núm. 14.- MOCIÓ D´ERC EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT SINDICAL A 
L´EMPRESA SPARK IBÉRICA – GRUP VINCI 
 
Núm. 15.- INFORMACIÓ DE L´ALCALDIA 
15.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS: DEL NÚMERO 526 AL NÚMERO 639 

15.2. DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE 22 DE SETEMBRE A 14 DE NOVEMBRE DE 

2016 

 

Núm. 16.- PRECS I PREGUNTES 
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Núm. 2.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE 
L´INVENTARI: 26/03/2015-11/11/2016 
 
Mitjançant acord plenari del 26 de març de 2015 es va aprovar l’última rectificació de l’Inventari 
de bens de l’Ajuntament. 
 
Segons l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya: 
 
222.1 Els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i 
els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. 
222.2 L'inventari ha d'ésser objecte d'actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, 
que s'ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació, en el segon. 
222.3 Correspon al ple de la corporació l'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari. 
222.4 Els organismes autònoms locals han de fer inventaris separats de llurs béns i drets, la còpia dels quals s'ha 
d'adjuntar com a annex a l'inventari general de l'ens local. 

 
A més de l’article transcrit, la Legislació aplicable ve determinada pels articles 100 a 118 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals 
de Catalunya. 
 
Segons l’article 103, “la rectificació de l'inventari general s'ha de verificar anualment i s'hi han de 
reflectir les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període”. 
 
De conformitat amb l’article 105.1, “correspon al ple l'aprovació, la rectificació i la comprovació de 
l'inventari general”.  
 
Segons l’apartat 3 de l’article 105, “l'inventari general l'ha d'autoritzar el secretari de la 
corporació, amb el vist-i-plau del president i una còpia d'aquest i de les seves rectificacions, i s'ha 
de trametre al Departament de Governació de la Generalitat”. 
 
Durant el període comprès entre 26/03/2015, data de l’última rectificació, i 11/11/2016 s'han 
adoptat els acords que consten a l’expedient i que impliquen les alteracions en el patrimoni 
municipal que es fan constar en la relació d’asentaments anexa. 
 
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es PROPOSA al 
Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'Inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest 
Municipi, referits al període comprès entre 26/03/2015 i 11/11/2016, segons relació que s’annexa 
al present acord. 
 
SEGON.- Remetre còpia íntegra del mateix a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma. 
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Núm. 3.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
GENERAL, LES BASES D’EXECUCIÓ, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA 
RLT DE L’AJUNTAMENT DE VALLIRANA PER A L'EXERCICI DE 2017 
 
L’Alcaldessa ha format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 
econòmic 2017, així com, les seves Bases d’Execució i la plantilla de personal comprensiva de 
tots els llocs de treball, de conformitat amb el disposat en els articles 168 i 169 del Text refós de 
la Llei reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol 
VI de la Llei 39/1988. 
 
Vist l’informe de l’interventor que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
 

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

 Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada exercici. 
 

 Reial decret legislatiu 2/2004, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
de 5 de març, en els articles 162 a 169 on fa referència al contingut i aprovació del 
pressupost general. 

 

 Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 
3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de els entitats locals. 

 

 Reial decret 500/1990, de 20 d’abril en matèria pressupostària desenvolupa el Capítol I 
del Títol VI de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals: Contingut i aprovació, 
crèdits i la seva aprovació, execució i liquidació i normes específiques per als 
Organismes autònoms i Societats mercantils. 

 

 Article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció 
pública, estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de treball 
existents en la seva organització. 

 

 Article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals de Catalunya determina els documents que s’han 
d’incorporar en la relació de llocs de treball. 

 

 Article 37 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, s’ha dut a terme la corresponent consideració 
amb el òrgans de representació del personal funcionari i laboral. 

 

 Article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i 52.2.j del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de treball. 
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En base a tot i això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost general consolidat de l’Ajuntament de Vallirana, per 
a l’exercici 2017 que, resumit per capítols, és el següent: 
 

PRESSUPOST 2017

CAP 1 DESPESES PERSONAL 5.212.382,41 €

CAP 2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 6.240.004,27 €

CAP 3 DESPESES FINANCERES 243.100,00 €

CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 800.350,83 €

CAP 5 FONS DE CONTINGÈNCIA 77.982,88 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 12.573.820,39 €

CAP 6 INVERSIONS REALS 3.987.020,02 €

CAP 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 3.987.020,02 €

CAP 8 ACTIUS FINANCERS 17.500,00 €

CAP 9 PASSIUS FINANCERS 1.773.000,00 €

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 1.790.500,00 €

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.351.340,41 €

CAP 1 IMPOSTOS DIRECTES 8.363.969,72 €

CAP 2 IMPOSTOS INDIRECTES 265.000,00 €

CAP 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.803.014,68 €

CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.095.056,01 €

CAP 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 173.800,00 €

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 15.700.840,41 €

CAP 6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 300.000,00 €

CAP 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 560.000,00 €

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 860.000,00 €

CAP 8 ACTIUS FINANCERS 17.500,00 €

CAP 9 PASSIUS FINANCERS 1.773.000,00 €

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 1.790.500,00 €

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.351.340,41 €

DÈFICIT/SUPERÀVIT 0,00 €  
 
SEGON.- Aprovar inicialment les bases d’execució del Pressupost general. 
 
TERCER.- Aprovar inicialment la plantilla i la relació de llocs de treball per l’exercici de 2017, que 
compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, segons 
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disposa la legislació vigent, del personal al servei de l’Ajuntament, amb les modificacions i en els 
termes que figuren a l’expedient. 
 
QUART.- Exposar al públic l’expedient, per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte 
de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
CINQUÈ.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
SISÈ.- Publicar el pressupost definitiu aprovat i la plantilla pressupostària en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat amb allò establert en l’article 
169.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
SETÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Núm. 4.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE 
L’IMPÒST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A 
L’EXERCICI DE 2017 I SEGÜENTS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior 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 modifiquin 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 las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l’exercici de 2017 i següents. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i 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 l’última 
publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, 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. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
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Núm. 5.- PROPOSTA D’ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA 
TAXA PER LLICÈNCIES O COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES EN 
MATÈRIA D’URBANISME PER A L’EXERCICI 2017 I SEGÜENTS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior 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 modifiquin 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 las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 7 reguladora de 
la Taxa per llicències o comunicacions prèvies d’obres en matèria d’urbanisme per a l’exercici de 
2017 i següents. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i 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 l’última 
publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, 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. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
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Núm. 6.- PROPOSTA D’ACORD D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA COMPROVACIÓ DE COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES 
MENORS 
 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament 
a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat al paràgraf 
anterior 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 modifiquin 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 las bases de règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, 
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Vista la memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

http://www.vallirana.cat/


Página 12 de 15 

 
 

Major, 329  Tel. 93 683 08 10  Fax 93 683 28 97  www.vallirana.cat  08759 VALLIRANA (Baix Llobregat) 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la derogació de l’Ordenança fiscal número 43 reguladora de 
la Taxa per la comprovació de comunicacions prèvies d’obres menors. 
 
SEGON.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en 
un diari dels de major difusió de la província i 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 l’última 
publicació de l’anunci. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, 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. 
 
Els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades restaran exposats al públic a Hisenda, 
carrer Major, 329 primer pis en horari de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores. 
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Núm. 7.- PROPOSTA D´ACORD D´APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 13/16 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS, 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT I TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
- Articles 177, 179 i 180 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. 
 
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990. 
 
- Articles 6 i 8 de les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I Crèdits Extraordinaris i Suplements de crèdit 
 
Vista la necessitat de crear les partides següents per despeses sobrevingudes al llarg de 2016: 
 

- La partida 432 16100 60900 “Connexió clavegueram c/Flamisell Edar / El Lledoner” en 
210.000,00 euros. 

 
Vista la necessitat de suplementar les partides següents per despeses sobrevingudes al llarg de 
2016: 
 

432 15103 62100 ADQUISICIÓ DE TERRENYS-EXPROPIACIONS 133.373,74

432 15500 60901 INVERSIONS ENLLUMENAT 50.000,00

432 15500 60902 ACTUACIONS REPOSICIÓ VIA PÚBLICA. PLA ASFALTAT 240.000,00

TOTAL 423.373,74  
 
Vistos els decrets de 13 d’abril de 2016 pel qual s’aprova la Liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vallirana de l’exercici 2015 i de 7 de juliol de 2016 de rectificació del Romanent 
de Tresoreria, pels quals s’aprova un Romanent de tresoreria per a despeses generals de 
2.876.336,55 euros, i que aquest romanent ha estat parcialment utilitzat per finançar les 
següents modificacions pressupostàries: 
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Modificació pressupostària 1/2016 y 3/2016 Incorp. Remanentes 619.021,23

Modificació pressupostària 4/2016 Crèdits compromesos 475.592,44

Modificació pressupostària 5/2015 Crèdits extraordinaris 12.000,00

Modificació pressupostària 9/2015 Suplements 27.000,00

Total 1.133.613,67  
 
II Transferències de crèdit 
 
Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar les següents partides:   
 

120 92001 21300 EDIFICI CORPORACIÓ.REPARACIÓ MANT. INSTAL.I UTILLATGE 2.200,00

127 24100 14300 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. PLANS OCUPACIÓ AJUNTAMENT 123.308,28

127 92000 16001 SEGURETAT SOCIAL.PLANS OCUPACIÓ AJUNTAMENT 40.691,72

313 23300 22700 FOMENT TELEASSITÈNCIA 3.700,00

432 15000 22706 ADM.GENERAL HABITATGE-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.100,00

445 17100 22101 PARCS I JARDINS -AIGUA 2.400,00

178.400,00  
 
Atès que els serveis proposen el finançament d’aquestes altres partides: 
 

127 93100 12020 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS.INTERVENCIO 20.000,00

127 92000 12110 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.SECRETARIA 10.000,00

127 13200 12150 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.POLICIA LOCAL 60.000,00

127 15100 12160 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.SERVEIS TERRITORIALS 10.000,00

127 15100 13063 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL.SERVEIS TERRITORIALS 20.000,00

127 92000 13030 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS.RECURSOS HUMANS 8.300,00

127 92000 15010 PRODUCTIVITAT 10.000,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTR. ADEQUACIÓ CARRER SANT MATEU 2.400,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTR. ADEQUACIÓ CARRER SANT MATEU 3.700,00

446 17201 21000 FRANJES DE PROTECCIÓ. INCENDIS, REPARAC.I MANTENIMENT 14.000,00

621 24101 22606 CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 20.000,00

178.400,00  
 
Considerat també l’informe de l’Interventor, 
 

PROPOSO 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment els següents crèdits extraordinaris a finançar mitjançant el 
Romanent líquid de Tresoreria derivat de la Liquidació de 2015: 
 

432 16100 60900 CONNEXIÓ CLAVEGUERAM C/FLAMISELL EDAR EL LLEDONER 210.000,00

TOTAL 210.000,00  
 

SEGON.- Aprovar inicialment els següents suplements de crèdit a finançar mitjançant el 
Romanent líquid de Tresoreria derivat de la Liquidació de 2015: 
 

432 15103 62100 ADQUISICIÓ DE TERRENYS-EXPROPIACIONS 133.373,74

432 15500 60901 INVERSIONS ENLLUMENAT 50.000,00

432 15500 60902 ACTUACIONS REPOSICIÓ VIA PÚBLICA. PLA ASFALTAT 240.000,00

TOTAL 423.373,74  
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TERCER.- Aprovar inicialment les següents transferències de crèdit: 
 

Partides augmentades 
 

 120 92001 21300 EDIFICI CORPORACIÓ.REPARACIÓ MANT. INSTAL.I UTILLATGE 2.200,00

127 24100 14300 RETRIBUCIONS BÀSIQUES. PLANS OCUPACIÓ AJUNTAMENT 123.308,28

127 92000 16001 SEGURETAT SOCIAL.PLANS OCUPACIÓ AJUNTAMENT 40.691,72

313 23300 22700 FOMENT TELEASSITÈNCIA 3.700,00

432 15000 22706 ADM.GENERAL HABITATGE-ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 6.100,00

445 17100 22101 PARCS I JARDINS -AIGUA 2.400,00

178.400,00  
 

 
Partides reduïdes 

 
 127 93100 12020 RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS.INTERVENCIO 20.000,00

127 92000 12110 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.SECRETARIA 10.000,00

127 13200 12150 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.POLICIA LOCAL 60.000,00

127 15100 12160 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS.SERVEIS TERRITORIALS 10.000,00

127 15100 13063 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL.SERVEIS TERRITORIALS 20.000,00

127 92000 13030 RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS.RECURSOS HUMANS 8.300,00

127 92000 15010 PRODUCTIVITAT 10.000,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTR. ADEQUACIÓ CARRER SANT MATEU 2.400,00

432 15105 60901 INVERSIONS EN INFRAESTR. ADEQUACIÓ CARRER SANT MATEU 3.700,00

446 17201 21000 FRANJES DE PROTECCIÓ. INCENDIS, REPARAC.I MANTENIMENT 14.000,00

621 24101 22606 CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 20.000,00

178.400,00  
 
 

QUART.- Exposar al públic l´expedient, per un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el tauler d´edictes de l´Ajuntament, a l´efecte 
de presentació de reclamacions pels interessats. 
 
CINQUÈ.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 
 
SISÈ.- Publicar l´acord definitiu en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la 
Corporació, de conformitat amb allò establert en l’article 169.3 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
SETÈ.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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