
 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM PROPOSANT LA CREACIÓ 
D’UNA COMISSIÓ ESPECIAL PER LA REDACCIÓ DE LES BASES 
REGULADORES PER L’ATORGACIÓ D’AJUTS PERSONALS A FAMÍLIES 
MONOPARENTALS, GENT GRAN I JOVES QUE ESTIGUIN GRAVADES 
PER L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 

El text refós de la llei reguladora de les hisendes locals  (TRLHL), aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, regula, entre altres, la imposició i 
ordenació de les taxes, impostos i contribucions especials municipals.  
 

Entre els impostos regulats per aquesta llei es troba l’Impost de Bens Immobles 
(IBI) regulat en els seus articles 60 al 67 i diverses disposicions addicionals i 
transitòries.   
 

El TRLHL regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de gravamen, les 
exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tots els aspectes relatius 
a l’IBI. 
 

És en la part de les bonificacions  on volem posar el focus aquesta vegada. Les 
bonificacions sobre l’IBI estan regulades ens els articles 73 per les obligatòries i 
74 per les potestatives del TRLHL. En ambdós casos, la capacitat municipal per 
establir bonificacions, és molt reduïda o quasi nula.  
 

L’IBI és a l’hora la principal font d’ingressos d’un ajuntament i una de les 
principals càrregues econòmiques, sinó la principal, que han de suportar les 
famílies i en cap dels seus articles el TRLHL inclou possibles bonificacions per 
a pensionistes, aturats, joves, famílies monoparentals i altres grups de població 
amb possibles dificultats econòmiques.  
 

Per aquests motius, creiem que és necessari, crear una convocatòria de d’ajuts 
personals destinada a ajudar a aquests col·lectius esmentats. I és per això que 
el Grup Municipal d’ERC-AM de Palau-solità i Plegmans proposa que el Ple 
d’aquest ajuntament prengui els següents acords:  
 

ACORDS:  
 

Primer.- Crear una Comissió Especial per a la redacció de la proposta de 
bases per a l’atorgament d’ajuts personals a famílies monoparentals, gent gran, 
joves i altres grups de població que estiguin gravades per l’Impost de Bens 
Immobles de Palau-solità i Plegamans.  
 

Segon.- L’esmentada comissió estarà formada per un representant de cada un 
dels grups municipals que conformen aquest ple i serà presidida per 
l’Alcaldessa o el regidor/a en que delegui.  
 

Tercer.- La durada màxima d’aquesta comissió serà de 2 mesos a comptar de 
la seva constitució i aquesta es constituirà abans de final del present any.  



 

 

 

Quart.- Els grups municipals que conformen aquest ple, en el termini màxim 
d’una setmana des de l’aprovació de la seva creació, comunicaran el/la 
seu/seva representant a la Secretaria de l’Ajuntament.  

 

Cinquè.- La primera sessió, es convocarà en el termini màxim de 10 dies des 
de l’aprovació de la seva creació, i la seva celebració s’haurà de produir en el 
termini màxim de 15 dies a comptar des de la data d’aprovació de la seva 
creació.  
 

Sisè.- El Govern municipal, dotarà una partida en el Pressupost Municipal del 
2016 destinada a cobrir aquesta línia de subvencions.  
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