
 

 

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

• Número: 10/2020 
• Caràcter: Extraordinària i urgent  
• Convocatòria: Primera 
• Data: 21 de desembre de 2020 
• Horari: de 17’15h a 17’45h 
• Lloc: de forma telemàtica 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS: 
 
SR. JOSEP TRIADÓ BERGÉS     ALCALDE 
SR. ALEJANDRO COSTA URIGOITIA                                           1r. TINENT D’ALCALDE 
SR. CARLES A. MEDINA VILALTA    2n. TINENT D’ALCALDE 
SRA. JOSEFA DURAN CUTILLAS    3a. TINENT D’ALCALDE 
SR. MARC TINTORÉ SERRA      4a. TINENT D’ALCALDE 
SRA. ISABEL SOLA RUIZ                                                               REGIDORA 
SR. RAMON GOLART ÁVILA      REGIDOR 
SRA. MARTA BOSCH LAFUENTE    REGIDORA 
SR. JULIÁN GINER ARROYO     REGIDOR 
SRA. CLARA BONET OLTRA      REGIDORA 
SR. JOAQUIM FORNÉS FIOL     REGIDOR 
SRA. JESSICA CARRILLO MONTALVO                                         REGIDORA 
SRA. INMACULADA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ    REGIDORA 
SR. GINÉS MARÍN MARÍN      REGIDOR 
SR. JAUME BATLLE DE CASTRO                                                  REGIDOR 
SR. CARLOS GARCÍA ABALOS                                                      REGIDOR 
SR. DAVID EXPOSITO PEÑALVER    REGIDOR 
 
 
 
 
 
 
Mireia Boté Massagué, Secretària de l’Ajuntament de Premià de Dalt  
 
 
 
 



 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

1.- Ratificació de la urgència de la sessió plenària.- 

 

 

ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS 

 

2.- Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021. 

 

 

 
  

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a5
8e80021?startAt=0.0&endsAt=45.0 
 

 Sotmesa la declaració d’urgència a votació, per 17 vots a favor (JUNTS, ERC-AM, 

PSC, CRIDA i Cs) dels membres que integren la Corporació. 

 

S’ACORDA APROVAR la declaració d’urgència per unanimitat dels membres 
presents. 

 
 
ECONOMIA I PROJECTES ESTRATÈGICS  
 
1. APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 
L’EXERCICI 2021 
 
La Sra. Secretària dona lectura de la següent proposta: 
 
“Per acord del Ple de l’Ajuntament de 19 d’octubre de 2020, es van aprovar 
provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents, la modificació de les Ordenances 
fiscals següents: 
 

 Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 

dret públic municipals 

 Ordenança Fiscal núm. 1. Impost sobre Béns Immobles  

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a58e80021?startAt=0.0&endsAt=45.0
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a58e80021?startAt=0.0&endsAt=45.0


 

 

 Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de Tracció Mecànica 

 Ordenança Fiscal núm.  3  Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres  

 Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

 Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre activitats econòmiques  

 Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats 

per espectacles públics i grans transports 

 Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per llicències o la comprovació d’ activitats 

comunicades en matèria d’ urbanisme 

 Ordenança Fiscal núm. 12. Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, 

conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 

 Ordenança Fiscal núm. 14. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus  

 Ordenança Fiscal núm. 16. Taxa per prestació de serveis a les escoles bressol 

municipals 

 Ordenança Fiscal núm. 17. Taxa per prestació de serveis per ensenyaments 

especials a establiments municipals 

 Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per la prestació del servei d’ atenció domiciliària. 

 

Exposat al públic els anteriors acords provisionals al Butlletí oficial de la Província de 23 
d’octubre de 2020, a l’e-tauler durant el període de 30 dies hàbils, s’ha presentat una 
al·legació en data 16 de novembre de 2020, i número de registre d’entrada E2020011860 
per part de  Josep Maria Marin Mitjans en relació a l’Ordenança fiscal número 2. Impost 
de Vehicles de Tracció mecànica (IVTM). 
 
Aquesta al·legació proposa no suprimir la bonificació actual del 100 % de la que gaudeixen 
els vehicles de més de 25 anys d’antiguitat així com modificar-la en el següent sentit: 
“bonificació  del 100 % per als vehicles de més de 30 anys d’antiguitat”. 
 
Amb data 10 de novembre del Servei Català de Salut ha presentat un proposta aplicable a 
l’ordenança fiscal número 1. Impost de Bens Immobles (IBI)  per incloure, d’acord amb 
l’article 62.3 d el TRLRHL, la regulació de l’exempció de l’Impost de Béns Immobles a favor 
dels equipaments de titularitat pública en els que es realitza activitat sanitària, situats al 
territori competència de la Corporació, entesos com a tals tant els béns del patrimoni 
propi del CatSalut, com aquells que té en règim d’adscripció. 
Vistes les competències que m’ han estat conferides en virtut de la delegació efectuada 
per l’ Alcaldia d’ aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 26 de juny de 2019, es 
proposa al Ple l’ adopció dels següents   

ACORDS 
 

PRIMER:  Estimar l’al·legació presentada amb número de registre d’entrada E2020011860 
per part del Sr. Josep Maria Marin Mitjans, referent a l’article 5 de l’ordenança fiscal 



 

 

número 2. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)  afegint un nou paràgraf 
amb el següent sentit: 
 

“Es concedirà una bonificació del 100% pels vehicles de més de 30 anys 
d’antiguitat que acreditin la seva consideració com a vehicles d’interès històric 
aportant un certificat d’idoneïtat emès per un club o entitat automobilística 
especialitzada en vehicles històrics. Aquest club o entitat haurà d'estar 
degudament inscrit en el Registre d’entitats corresponent de la Generalitat de 
Catalunya.”. 

 
SEGON:  Modificar l’ordenança fiscal numero 1. Impost de Bens Immobles (IBI) d’acord 
amb la proposta presentada pel Servei Català de Salut quedant el redactat de l’article 5, 
apartat 1 c), de la següent manera: 
 

“Els bens de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre 
que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques 
d’aquests centres”. 

 
TERCER.-  Aprovar amb caràcter definitiu per a l’exercici de 2021 i següents, l’Ordenança 
General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics 
municipals. 
 
QUART.-  Aprovar amb caràcter definitiu, una vegada resoltes les reclamacions 
presentades, les Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2021, una vegada incorporades a 
aquesta les modificacions derivades de les reclamacions presentades. 
 
CINQUÈ.-  Publicar l’acord d’aprovació definitiva amb el text refós de les ordenances 
fiscals modificades. 
 
SISÈ. – Comunicar aquests acords als interessats per al seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a5
8e80021?startAt=45.0&endsAt=111 
 

 Sotmesa la proposta a votació, per 13 vots a favor (JUNTS, PSC i CRIDA), i 4 

abstencions (ERC-AM i Cs) dels membres que integren la Corporació.  

 

S’ACORDA APROVAR la proposta presentada en tots els seus punts per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
 
 

https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a58e80021?startAt=45.0&endsAt=111
https://videoactes.premiadedalt.cat/session/sessionDetail/ff8080817623fe7a0176854a58e80021?startAt=45.0&endsAt=111


 

 

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde, dona per finalitzada la sessió, essent les 
17’45 hores del dia 21 de desembre de 2020, de tot el que s’ha dit jo com a Secretària, en 
dono fe. 

 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura. 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                Vistiplau  
La Secretària                                                                          L’Alcalde 
Mireia Boté Massagué                     Sr. Josep Triadó i Bergés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


