
 1 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
Vacarisses,  29 d’octubre de 2011, essent les disset hores quaranta-cinc minuts del dia de la 
data i prèvia convocatòria realitzada a l'efecte, es reuneixen en sessió extraordinària, els 
components del Consell Plenari Municipal, a la Sala de l'Ajuntament destinada a l'efecte, amb 
l'objecte de tractar i donar compliment als assumptes compresos a l'ordre del dia. 
 
 
Presideix 
                                                                        
Salvador Boada i Guàrdia , l’Alcalde.   
 
Regidors 
 
Josep Maria Gibert i Castellet, 1r  tinent d’alcalde 
Salvador Martín Martín, 2n  tinent d’alcalde 
Pedro Roque Serna González, 3r tinent d’alcalde 
Anna Maria Singla Sangrà 
Martí Llorens Morraja 
Lluís Alburquerque Alavedra 
Eva Arambarri Viladerrams 
Laura Sánchez López 
Xavier de la Vega Ibáñez 
Antoni Masana i Ubach 
Ricard Reollo i Bonet 
Mariano Méndez Rudilla 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l'acte. 
 
 
Abans d'iniciar la deliberació dels assumptes plenaris, es fa avinent que per Decret de l'alcaldia 
núm. 244/2012, de 5 d’octubre, es va resoldre convocar aquesta sessió extraordinària motivada 
per la conveniència de celebrar el sorteig per a designar els membres de les meses electorals 
per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 25 de novembre 
d'enguany. 
 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 
1.- PART RESOLUTÒRIA 
 

1.1.-  PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ACORD PLENARI DE DE SIGNACIÓ, PER SORTEIG 
PÚBLIC, DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LA CELEBRACIÓ 
D'ELECCIONS  AL PARLAMENT DE CATALUNYA. EL DIA 25 D E NOVEMBRE DE 
2012 

 
 
Vist el Decret número 104/2012, d’1 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de 
Catalunya i de la seva dissolució, a celebrar el proper dia 25 de novembre d'enguany. 
 
Atès que per tal de donar compliment a l'article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
reguladora del regim electoral general, s'ha de procedir a la designació, per sorteig públic, dels 
presidents i dels vocals que han de conformar les Meses Electorals. 
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Atès que en aquest municipi hi ha quatre seccions i set Meses, s'ha de nomenar, mitjançant 
sorteig públic, la següent relació de càrrecs per a cada mesa: 
 

- Un President 
- Dos Vocals 
- Dos suplents per a cadascun d'aquests membres 

 
A C O R D 

 
PRIMER.-  Efectuar el sorteig públic, mitjançant procés informàtic, pel sistema d'insaculació, 

per a la designació dels Presidents i Vocals, titulars i suplents, que han de 
constituir les set Meses Electorals en la celebració de les eleccions al Parlament de 
Catalunya del proper dia 25 de novembre de 2012, convocat mitjançant Decret 
número 104/2012, d’1 d’octubre. 

  
SEGON.-  Comunicar el present acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona de 

Terrassa. 
 
Pren la paraula el Sr. Boada qui fa saber als assistents que la Sra. May Castilla és la 
coordinadora per part de l’ajuntament en aquestes eleccions. 
La Sra. Castilla explica que quan vulguin començar simplement prement un botó s’escullen els 
membres i que qui vulgui veure-ho pot fer-ho sense cap problema.  
Per una altra banda informa de que aquest any a l’escola Font de la Urpina, l’espai per a les 
meses no és el menjador i una aula com fins ara, doncs el muntatge i desmuntatge, sobretot 
del menjador, és bastant complicat per la quantitat de taules i cadires que s’han de moure. 
Explica que la mateixa escola els va proposar de fer-ho al gimnàs i juntament amb el Sr. Jordi 
Sánchez, delegat, van decidir que es tracta d’un espai molt adequat, doncs poden estar les tres 
taules en un sol espai i pot facilitar, per exemple,  la tasca del delegat durant el recompte de 
vots; a més el gimnàs és un edifici annex a l’escola amb accés directe i que disposa de dos 
serveis. 
 
La Sra. Sánchez demana si la Junta Electoral ha acceptat aquest canvi.  
 
La Sra. Castilla respon que la Junta Electoral defineix els edificis però no les sales d’aquests. 
 
Després d'una breu explicació al respecte, s'inicia el procés informàtic per tal d'elegir els 
membres de les set meses pel sistema d'insaculació, amb el resultat que seguidament llegeix el 
Sr. Boada: 
 

SORTEIG MESES 
 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA A 

PRESIDENT JESUS BLANQUEZ DIAZ 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT VALENTIN ESCUDERO TORRES 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT MARIA GLORIA DIEGUEZ PEREZ 

 

VOCAL 1 CARLOS ESCOTE RODRIGUEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 IVANA ALIAGA SANCHEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 JOAN CABERO GAMBIN 

 

VOCAL 2 EVELIO GARRIDO JUSTO 
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PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 VERONICA HERNANDEZ DOMENECH 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 SANTIAGO BERTOMEU JARQUE 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA B 

PRESIDENT SILVIA SOLER FLOTATS 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MARC RIU GARCIA 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT DANIEL PERALES GONZÁLEZ 

 

VOCAL 1 ANGEL SANS VILASECA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 MONTSERRAT RUIZ TORRUELLA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 YOLANDA MARTINEZ GUTIERREZ 

 

VOCAL 2 FRANCESC TORRAS FONT 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 ISABEL SANCHEZ LOPEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 ANNA VIVES PACHON 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  A 

PRESIDENT MARIA DOLORES ESTABLES PEREZ 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT MARIA TERESA FIGUERAS MARTIN 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT JAIME CASANOVAS SANCHEZ 

 

VOCAL 1 MANUEL GAMIZ MORENO 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 SONIA CARBALLO GOMEZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 FRANCISCA GARCIA MORENO 

 

VOCAL 2 LUISA CARRASCO CENDON 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 MARIA JOSE CABELLO GARCIA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 GLORIA COBOS ALMIRON 

  

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA  B 

PRESIDENT ANNA MULA MUELA 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT ANGEL TORRECILLAS DE PEDRO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT ISMAEL TORRES MONTE 

 



 4 

VOCAL 1 FRANCISCO LUQUE URBANEJA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 MARIA JOSEFA PORTERO MOYA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 OSCAR SANCHO GARCIA 

 

VOCAL 2 MIGUEL RUIZ LENDINEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 MONICA SALGADO LUCENA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 MARIA CARMENT SANCHEZ ROSALES 

 
 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  A 

PRESIDENT MARIO DIAZ FUENTES 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT SONIA BERMUDEZ BARRIGA 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT JOSE LUIS BENITO GOMEZ 

 

VOCAL 1 AMPARO CALVO HORCAJADA 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 JOSE FERRES SOLA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 MARIA SOLEDAD AFAN CASTELLANO 

 

VOCAL 2 FRANCISCO JAVIER GOMEZ LOZANO 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 MARIO FABRE PEREZ 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 ESTEBAN GRANDE FERNANDEZ 

 

DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 003 MESA  B 

PRESIDENT ENRIQUE TAMAYO SANCHEZ 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT ANGEL PEREZ DEL PINO 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT JOSUE MORCILLO MEDINA 

 

VOCAL 1 MARIA JOSE MERINO PEÑAS 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 ANGEL TORRES CAMACHO 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 CONSUELO PEREIRA MOURIÑO 

 

VOCAL 2 MANUEL NAVARRO GONZALEZ 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 GONZALO SANCHEZ CASAS 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 MARIA DE LAS NIEVES RIERA ALVAREZ 
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DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 004 MESA  U 

PRESIDENT DIANA TASSIS HEREDERO 

PRIMER SUPLENT DE PRESIDENT SANDRA NOGALES HERRERA 

SEGON SUPLENT DE PRESIDENT ELIZABETH DOMINGO ZABALA 

 

VOCAL 1 MERCEDES DIAZ VALLES 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 1 PERE IBORRA PRUÑONOSA 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 1 MONICA TORRES GUTIERREZ 

 

VOCAL 2 ANA CRISTINA ORDOÑEZ BERNARDO 

PRIMER SUPLENT DE VOCAL 2 CAROLINA LUNA ZARATE 

SEGON SUPLENT DE VOCAL 2 PEDRO JIMENEZ DIAZ 

 
 
La proposta resta aprovada amb el següent resultat a la votació 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR x x x x x x 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       
 
 
 
 
1.2.-  PROPOSTA DEL  REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINIS TRATIVA I RECURSOS 

HUMANS DE DECLARAR LA INADMISSIBILITAT D’AL·LEGACIO NS I 
DESESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ, PRESENTATS CONTRA L’ACORD 
DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PL ANTILLA DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el dia 26 de juliol de 2012 va 
aprovar, entre d’altres, la modificació del Catàleg de Llocs de Treball per a l’amortització de tres 
llocs d’educador/a de l’escola bressol municipal i la modificació de la Plantilla de personal al 
servei de l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’amortització de tres places d’educador/a de 
l’escola bressol municipal. 
 
Atès que l’acord de modificació del Catàleg de Llocs de Treball per a l’amortització de tres llocs 
d’educador/a de l’escola bressol municipal, fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 13 d’agost de 2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6187 
de data 7 d’agost de 2012, i fixat  al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en data 27 de juliol de 
2012.  Tanmateix en data 4 de setembre de 2012 es comunica al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya l’acord i còpia de la modificació de la 
relació de llocs de treball al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Atès que l’acord de modificació de la plantilla fou sotmès a informació pública per termini de 15 
dies hàbils, mitjançant anunci fixat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per període comprès 
entre el 27 de juliol del 2012 i el 6 de setembre del 2012 , i  anunci inserit al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 13 d’agost del 2012 . Transcorregut el període d’informació 
pública sense que es presentessin al·legacions ni reclamacions,  l’acord va esdevenir aprovat 
definitivament amb caràcter automàtic, i es públic mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 19 de setembre de 2012 . 
 
Atès que en data 16 d’agost de 2012, l’Ajuntament comunicà els esmentats acord d’aprovació 
provisional,  mitjançant escrit tramés per correu certificat amb acusament de recepció,  a  les 
senyores ,  a les senyores Anna Vives Pachon (recepció notificació 23.08.2012),  Rosa Maria 
Teixidó Torres(recepció notificació 23.08.2012) i Alba Povedano Flores (recepció notificació 
31.08.2012), a fi i efectes de que poguessin estar informades en tot moment del procediment 
administratiu que s’estava portant a terme, notificació que s’ha de considerar practicada per 
cortesia ja que no hi ha precepte a l’ordenament jurídic que ho imposi. 
 
Atès que en data 31 d’agost de 2012, l’Ajuntament notifica , mitjançant escrit tramés per correu 
certificat amb acusament de recepció,  a les senyores Anna Vives Pachon (recepció notificació 
4.09.2012),  Rosa Maria Teixidó Torres(recepció notificació 3.09.2012) i Alba Povedano Flores 
(recepció notificació 5.09.2012) , que l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla ha 
esdevingut definitiu, alhora se’ls fa avinent que la relació contractual que mantenien amb 
l’Ajuntament resta finalitzada. 
 
Atès que mitjançant registre d’entrada 3286/2012, de data 14 de setembre del 2012, la senyora 
Alba Povedano Flores va presentar escrit d’al·legacions contra la decisió del Ple, per no estar 
d’acord amb l’amortització de les 3 places d’educadores, al·legant que no s’han procedit a 
efectuar els tràmits correctes del procediment administratiu en referència a la comunicació 
realitzada en temps de l’aprovació provisional, a més de no motivar  l’amortització ni establir la 
indemnització corresponent en dita comunicació. 
 
Atès que mitjançant registre d’entrada 3595/2012, de data 5 d’octubre del 2012, el Jutjat Social 
2 de Terrassa ens fa avinent la demanda presentada davant dit Jutjat per la senyora Alba 
Povedano Flores (Procediment Acomiadament 886/2012). 
 
Atès que mitjançant registre d’entrada 3418/2012, de data 24 de setembre del 2012, la senyora 
Anna Vives Pachon va presentar recurs extraordinari de revisió en relació a la notificació de 
l’acord definitiu de la modificació de la plantilla,  al·legant indefensió i vulneració de drets 
fonamentals per no haver-li  comunicat en temps i forma l’aprovació provisional de la 
modificació de la plantilla i demana que l’acord aprovat definitivament sigui declarat nul.     
 
Atès que mitjançant registre d’entrada 3465/2012, de data 26 de setembre del 2012, la senyora 
Anna Vives Pachon va presentar reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral revisió 
en relació a la notificació de l’acord definitiu de la modificació de la plantilla , manifestant que 
s’oposa a l’extinció laboral al·legant l’absolut desconeixement de la causa que  la motivà,  a 
conseqüència del qual es generà una situació indefensió i privació del dret bàsic a la tutela 
judicial efectiva. 
 
Vist l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, el qual exposa textualment 
que la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment 
dels tràmits establerts per la modificació del mateix.  
 
Vist l’article 179.4 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 , preceptua que les modificacions 
pressupostaries, en quant siguin aprovades pel Ple seguiran les normes sobre informació, 
reclamacions, recursos i publicitat que es refereixen els articles 169, 170 i 171 d’aquesta llei. 
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Vist que l’article 110.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú  estableix que l’errada en la 
qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre 
que es dedueixi el seu veritable caràcter. 
 
Vist que l’informe emès pel Secretari de l’Ajuntament, de data 17 d’octubre de 2012, conclou 
amb els termes següents : 
 
 
“I.- El procediment administratiu seguit  per a aprovació de la modificació del Catàleg de llocs 
de treball per a l’amortització de tres llocs d’educador/a de l’escola bressol municipal i per a 
l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal s’ajusta a l’ordenament jurídic. 
 
II.- L’acord d’aprovació de la modificació del Catàleg de Llocs de Treball per a l’amortització de 
tres llocs d’educador/a de l’escola bressol municipal, adoptat pel Ple de la Corporació en data 
26 de juliol de 2012, posava fi a la via administrativa i només era susceptible de ser recorregut 
mitjançant recurs de reposició.  
 
III.- Qualsevol acord d’aprovació de modificació del Catàleg de Llocs de Treball per sí no afecta 
a tercers, atès que esdevé inexistència de persones que siguin titulars de drets o interessos 
legítims. 
 
IV.- L’acord d’aprovació provisional de la modificació de la Plantilla de personal al servei de 
l’Ajuntament de Vacarisses, per a l’amortització de tres places d’educador/a de l’escola bressol 
municipal, adoptat pel Ple de la Corporació en data 26 de juliol de 2012, com a acte de tràmit, 
només podia ser objecte de reclamacions durant el termini d’informació pública. Quan l’acord 
esdevé definitiu amb caràcter automàtic per haver transcorregut aquest termini sense que s’hi 
presentessin al.legacions/reclamacións, hi cap recurs de reposició. 
 
V.- Els acord expressats han estat adoptats per l’òrgan competent.  
 
VI.- Procedeix declarar la inadmissibilitat de l’escrit d’al.legacions presentades per la senyora 
Alba Povedano Flores , en data 14 de setembre del 2012,  per haver-les formulat fora de 
termini. En relació a la demanda presentada davant la jurisdicció social no escau 
pronunciament en aquest informe ja que serà objecte de resolució als jutjats laborals 
competents. 
 
VII.- Procedeix desestimar el recurs de reposició, deduint que té aquest caràcter el recurs 
extraordinari de revisió , interposat per la senyora Anna Vives Pachon , en data 24 de setembre 
del 2012 ,  atès que el contracte s’extingeix per l’amortització de la plaça, resta degudament 
motivat a l’expedient la causa que la motivà, fou practicada notificació en temps i forma a 
l’interessada i,  per tant , no hi ha concorregut ni indefensió ni privació del dret bàsic a la tutela 
judicial efectiva. Pel que fa a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral, 
presentada el 26 de setembre de 2012,  se seguirà el procediment corresponent a aprovar per 
l’òrgan competent.” 
 
Vist que tal i com disposen els articles 32 del Decret 214/1990, i article 52.2.j)  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, l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió informativa de Règim Interior, reunida el dia 25 d’octubre del 2012 ha 
dictaminat favorablement,  al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Declarar la inadmissibilitat de l’escrit d’al·legacions contra l’acord del Ple de la 
Corporació, adoptat en sessió de data 26 de juliol de 2012, d’aprovació provisional 
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de la modificació de la Plantilla de personal al servei de l’Ajuntament de 
Vacarisses, per a l’amortització de tres places d’educador/a de l’escola bressol 
municipal,  presentat per la senyora Alba Povedano Flores,  en data 14 de 
setembre del 2012,  per haver-se  formulat fora de termini, atès que com a acte de 
tràmit, només podia ser objecte de reclamacions durant el termini d’informació 
pública que finalitzà el 31 d’agost de 2012, i tot i així en el ben entès que les 
causes en què fonamentà la reclamació , pel que fa als tràmits del procediment 
administratiu s’ajusta a dret, a l’expedient resta degudament motivat i justificades 
les raons per les quals es proposa l’amortització de les places. 

 
SEGON.-    Desestimar els recurs de reposició contra l’acord definitiu de la modificació de la 

plantilla, esdevingut el 31 d’agost de 2012,  deduint que té aquest caràcter el recurs 
extraordinari de revisió , interposat per la senyora Anna Vives Pachon , en data 24 
de setembre del 2012,  atès que resta degudament justificat a l’expedient la causa 
que la motivà, fou practicada notificació en temps i forma a l’interessada i,  per tant, 
no hi ha concorregut ni indefensió ni privació del dret bàsic a la tutela judicial 
efectiva. Pel que fa a la reclamació administrativa prèvia a la via judicial laboral, 
presentada el 26 de setembre de 2012,  se seguirà el procediment corresponent a 
aprovar per l’òrgan competent.” 

 
TERCER.-    Notificar el present acord a les interessades, amb expressió dels recursos adients. 
 
 
Interve el Sr. Serna qui explica breument la proposta. Comenta que de les tres persones 
afectades per l’amortització de les places d’educadora d’escola bressol, dues d’elles, l’ Anna 
Vives Pachon i l’Alba Povedano Flores, han interposat recurs contra l’ajuntament i que, aquest, 
després de valorar-ho, ha decidit desestimar-ho. 
 
Pren la paraula el Sr.Masana qui respon que tot i que ho hagin desestimat, hi haurà judici. 
 
El Sr. Boada li respon que evidentment tot el que és relatiu a una amortització de places, per 
una banda hi ha la via laboral i per l’altra, el que pugui sortir del judici. 
 
El Sr. Masana aclareix que al final hi acabarà havent judici. 
 
El Sr. Boada respon que qualsevol treballador pot portar via laboral el judici, i que l’amortització 
de places no esgota la via laboral. 
 
La proposta resta aprovada amb el següent resultat  
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR     x x 

EN CONTRA    x   

ABSTENCIONS x x x    
 
 
1.3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISION AL DE MODIFICACIONS DE 

LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECAPTA CIÓ DELS 
INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS I DE LES ORDENA NCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 

 
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. 
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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 d ela 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 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 de Règim 
Local.  
 
D’altra banda, el 31 de desembre de 2011 fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial 
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, el qual entrà en vigor l’1 de gener de 2012, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit 
públic, establint a l’article. 8.1.a) que amb efectes pels períodes impositius que s’iniciïn en els 
anys 2012 i 2013, un increment del 10% dels tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns 
Immobles aprovats pels béns immobles urbans, precepte del qual s’indicaren uns criteris 
d’aplicació mitjançant la nota emesa  per la Secretaria d’Estat d’Hisenda del Ministeri d’Hisenda 
i Administracions Públiques en data 20 de febrer de 2012. 
 
També es destacable l’adaptació que es deriva del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de residus, i de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, complementada pel Decret 
170/2002, d’11 de juny. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen bàsicament al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment, a 
facilitar la interpretació del contingut d’alguns preceptes, a la reorganització de serveis, 
motivada per la seva adaptació a les necessitats actuals 
 
Vistos l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que 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 favorables de Secretaria i de Intervenció,  i atès que la Comissió Informativa 
de Règim Interior, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2012, va dictaminar 
favorablement, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
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 2013 i següents. 

 
SEGON.-  Aprovar  provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
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Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
  
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
  
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana 
  
Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 
  
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la vigilància especial. 
  
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa del control sanitari d’animals domèstics 

i d’altres gestions. 
  
Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora per la utilització dels edificis municipals “ Centre 

cultural i social el Casal”, “ La Fabrica”, “ El castell” i la “ Casa 
de la Vila”, i per la utilització de béns mobles municipals. 

  
Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la utilització d’instal·lacions 

esportives municipals. 
  
Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i dret de 

connexió. 
  
Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals 
 

Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter 
lúdic, cultural, esportiu, i d’entreteniment i similars. 

  
 
 
TERCER.-  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 28 de setembre de 2012. 

 
QUART.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis i a la Web de l’Ajuntament els anterior 

acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals 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. 

 
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. 

 
CINQUÈ.-  Els acords definitius en matèria de modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici 

de 2013, així com el text íntegre de les modificacions, seran objecte de publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Mitjançant remissió expressa al 
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l’adaptació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals.  
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Intervé el Sr. Boada qui aclareix que a l’arxiu que els han fet arribar per e-mail hi ha alguns 
punts que haurien d’estar senyalats en groc i no ho estan. Son l’ordenança 16, a la pàgina 104, 
els punts 3.2 i 3.3 i  també l’apartat C del punt 3.4. Per una altra banda, el punt 3.8 de la 
mateixa ordenança està marcat en groc i no hauria d’estar-ho. 
Segueix comentant que l’ordenança de Medi Ambient, pel que fa a la deixalleria, es mesurarà 
preferentment per pes, però es posa volum per si algun dia hi ha molta afluència de gent per 
agilitzar la feina i que no es facin cues. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui diu que son conscients del moment de crisi que estem 
visquem i que ha de ser difícil quadrar els números i els comptes de la institució, i que pel que 
fa a la seva proposta tenen “pros” i “contras”. Explica que, per exemple, tot el que fa referència 
a la correcció del tema dels autònoms els hi sembla una molt bona correcció i l’eliminació d’una 
injustícia. Però per altra banda, no els agrada, per exemple, el que fa referència a les famílies 
nombroses, tot i ser conscients de que l’Ajuntament de Vacarisses és un dels que més aporta 
en les bonificacions i pel que ens hem de felicitar, i tot i ser conscients del mal moment 
econòmic que estem visquem i  de que hagi certa correcció, però no estan d’acord en la 
quantitat de la correcció, doncs passar de 40.000 a 20.000 € de bonificacions, un 50 %, els hi 
sembla una quantitat molt gran. Per altra banda, adreçant-se al Sr. Serna, li diu que també 
podria comentar-li alguna cosa sobre l’àrea d’esports, però que com ja ha dit, com son 
conscients de l’actual situació econòmica, de la línia que portem i del que costa quadrar els 
comptes la seva intenció és ser positius, sumar més que restar, i per tant no votaran en contra, 
sinó que s’abstindran. Per acabar, fa una reflexió i diu que els hi hagués encantat sumar-se a la 
seva proposta, entre d’altres coses per discutir tot això que s’ha comentat ara i per aportar 
alguna idea seva ,com per exemple, bonificacions a empreses, autònoms o comerciants, per a 
que poguessin crear feina aquí a Vacarisses, però com que volen que la seva posició sigui en 
positiu, s’abstenen. 
 
Pren la paraula el Sr. Masana qui igual que el Sr. Méndez diu que hi veuen aspectes positius i 
d’altres no tan positius. Primer de tot els vol agrair poder debatre en comissió i parlar-ne com 
es va fer l’altra dia, encara que l’hora no fos la més escaient, perquè van poder anar a casa a 
acabar-s’ho de mirar i sabem que la cosa és complexa. Pel que fa a les coses positives, creuen 
que la deixalleria va en la línia que ja va engegar Esquerra amb el tema del carnet, les 
reduccions en la quota segons les aportacions que es facin, i també el tema dels cotxes que 
menys contaminen. Pel que fa a l’àrea d’esports, en general no els hi sembla bé, doncs no 
entenen perquè son les úniques ordenances que pugen. També vol fer una reflexió i adreçant-
se al Sr. Boada li diu que encara espera que  abaixi alguna d’aquestes ordenances, tal com van 
prometre en campanya, i que la seva feina com a oposició és recordar-li. Per acabar diu que 
ells s’abstindran. 
 
Intervé el Sr. Reollo qui també els hi recorda que en un punt del seu programa electoral deien 
que intentarien baixar els impostos, i que ells entenen els temps que estem vivint i no es pot ser 
bel·ligerant en aquest aspecte. Comenta que ha vist un titular d’avui a la Torre del Palau que 
diu “ L’Equip de Govern de Vacarisses vol congelar taxes i reduir l’IBI”, i en canvi a l’àrea 
d’esports han sortit noves taxes que abans no hi eren, 500 €, 390 €...Igual que ha dit el Sr. 
Méndez creu que en aquests casos, com es el de les ordenances, seria molt interessant crear 
una mena de consens i entre tots els partits polítics, deixant de banda aquesta egolatria que 
tenim a vegades, discutir, planificar, plasmar, consensuar tot aquest tipus d’ordenances que fan 
rascar-nos la butxaca, i d’aquí surten molts cèntims que fan viable el dia a dia del nostre 
ajuntament. Segueix dient que hi ha hagut creativitat, i que s’ha de reconèixer, però també s’ha 
de criticar el que no ens sembla bé, a més creuen que encara falten moltes idees noves, 
rentabilitzar això d’una manera millor i que no afecti tant al ciutadà. I pel que fa al titular de la 
Torre del Palau també hauria de ser més valent i dir que en d’altres punts concrets s’ha cregut 
convenient crear noves taxes perquè així complementen aquesta petita baixada de l’IBI, que 
tampoc ha estat tant, però que és suficient per fer volar coloms i els treu de una altra banda en 
més quantia. Per acabar diu que s’abstindran, i li vol recordar que per la propera vegada, que a 
ell li agradaria fer-ho si estigués al seu lloc, podria fer participar a tothom, doncs ja veu que 
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tenen “bon rotllo” i no son bel·ligerants en segons quins aspectes seriosos com aquests, i entre 
tots fer aquest consens i redactar les ordenances com cal. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui explica que des de el PSC creuen que es tracta d’unes 
ordenances amb canvis no gaire rellevants i que el que fan bàsicament és actualitzar-se als 
temps, que és el que sempre s’ha de fer, temes com les notificacions electròniques i d’altres 
qüestions d’actualitat que requereixen anar-se adaptant. Segueix dient que tampoc estant 
massa d’acord amb aquests increments, que tot i no ser excessius, comparat amb el que hi 
havia si son importats, doncs passar d’una quota familiar de 60 o 65€ a 80 € és un increment 
important, que això afecta a les butxaques de les famílies, però tampoc consideren que sigui 
res excessiu. Però en la línia que han comentat els companys sobre la seva promesa electoral 
d’abaixar impostos ,està bé que toquin de peus a terra, doncs en una campanya electoral en 
que es trobaven en plena crisi i que es sabia que no es podien abaixar impostos queda lleig, 
però això ja ho justificaran amb els ciutadans, i desprès d’un política fiscal de tants anys de no 
tocar impostos els va tocar a ells pujar-los ,cosa de la que en van fer molta demagògia, i ara en 
viuran un temps d’això de que ells van ser valents i van fer el que tocava en el moment que 
tocava, i ara podran deixar congelats alguns impostos durant un temps. Malgrat tot, creuen que 
s’ha de ser responsable i coherent i per tant hi votaran a favor. 
Segueix dient que, per altra banda, vol demanar algunes explicacions concretes, perquè també 
vol manifestar l’enuig del PSC pel tracte que reben per part del govern, doncs tota l’oposició ha 
reiterat diferents vegades que s’adaptin els horaris a la gent que treballa i en aquesta comissió 
en concret, que es tocava la modificació d’ordenances, que es un tema prou important, ella li va 
demanar personalment al Sr. Boada que canviés l’horari i el que ell no pot fer és posar com a 
excusa que s’han de pagar hores extres i que els treballadors no poden canviar una tarda, 
doncs els treballadors son servidors públics i quan hi ha temes importants com les ordenances 
els treballadors s’adapten i no cal pagar hores extres, només cal fer canvis i raonar-ho. Per 
tant, li molesta molt, i la seva resposta de que nosaltres també ho havíem fet, diu que ells 
sempre trucaven i que ho poden dir, a més en el cas de UIPV eren cinc regidors que s’ho 
podien combinar,i en canvi ells son 2 en el millor dels casos o fins i tot un en el cas de la resta 
de partits. Per tan,t diu que agrairan que se’ls tingui en consideració, doncs tot i estar a la 
oposició, son regidors i mereixen un respecte.  
Pel que fa a les explicacions que deia vol que aclareixin el tema de l’IBI, doncs no acaben 
d’entendre com queda. Diu que ells partien d’un tipus impositiu del 0,80, i que quan es van 
aprovar les ordenances fiscals de 2012 es van incrementar un 3% i per tant es van passar a un 
0.82; desprès va venir el famós decret del Sr. Rajoy en que es va incrementar un 10% i es va 
passar a un 0,902. El que no acaba d’entendre és el text que diu “ en el supòsit que el tipus 
aprovat per un municipi per al 2012/2013 fos inferior al vigent al 2011, l’any en que això 
succeeixi, s’aplicarà el disposat en aquest article prenent com a base el tipus vigent del 2011”, 
del Reial Decret 20/2011. 
Per una altra banda, volen saber qui decideix els barems de l’IBI pel que fa a bonificacions i 
demés, si és el govern o és cosa de la Diputació que els aplica en funció dels valors cadastrals. 
 
El Sr. Boada respon que l’any passat les ordenances es van pujar un 3 %, es va tocar tot, i es 
va passar a un 0,82. Els titulars de que es pujaven els impostos va ser una pujada d’impostos 
brutal per part de l’oposició. Aclareix que quan s’aplica l’IPC no es tracta d’una pujada 
d’impostos, sinó d’una regularització d’impostos. Amb l’IBI hi ha molts ajuntaments que no han 
aprovat res i deixen el mateix tipus que l’any passat, i una cosa és el que aprova l’ajuntament i 
una altra cosa serà la realitat en funció de la Llei d’Estabilitat Pressupostaria del Sr. Rajoy. 
L’ajuntament de Vacarisses va aprovar una pujada d’un 3% i el govern va aplicar un 10%, per 
això la pujada del ‘any passat va ser d’un 13%. Aquest any, enlloc d’un 13%, la pujada és 
només d’un 10%, i per tant hem de cobrar un 3% menys, perquè hem baixat el tipus al que 
teníem al 2011,i per tant hi haurà uns 80 o 90.000 euros d’ingressos menys respecte l’any 
passat; tot i que l’ajuntament apliqui un tipus sempre hi ha el 10% del Decret del Sr. Rajoy. 
Pel que fa a l’àrea d’esports hi ha hagut petits ajustos, comparant-nos amb els ajuntaments 
més propers com Viladecavalls, Monistrol, Collbató, Esparreguera  sempre mirem d’estar per 
sota de les tarifes que tenen aquests ajuntaments. Tota la resta,  com l’expedició de 
documents, no suposen cap increment.  
El Sr. Boada explica que s’ha fet una regulació en quan a les bonificacions d’IBI per famílies 
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nombroses, en funció d’uns criteris concrets, hi ha molts criteris a la comarca, i des de aquí es 
volia fer en funció de salaris, de rendes. Una altra novetat és que, enlloc de fer tres pagaments 
quatrimestrals, dos pagaments del 30% i un últim del 40%, se’n faran 4 pel 25% del total, i a 
més l’Organisme de Gestió Tributaria els hi ha dit que si hi ha gent amb problemes per pagar 
els impostos donen facilitats per aplaçar-los. Pel que fa a les bonificacions per família 
nombrosa és molt difícil tenir en compte la renda, i a més ho desaconsellen molt. Aquí a 
Vacarisses independentment dels ingressos es bonificava un 90% de la quota, cosa que no es 
feia en cap municipi de la comarca. S’ha fet un estudi de molts municipis de la comarca com 
Castellbell, Terrassa, Rubí, Castellbisbal, Castellar, s’ha introduït en una base de dades el 
sistema de bonificacions que fan servir, doncs hi ha ajuntaments que tenen en compte el 
numero de fills, el valor cadastral, la renda, etc... i el que s’ha fet es trobar uns barems per 
Vacarisses que quedessin per sobre de tots els municipis. 
Segueix explicant que pel que fa a la deixalleria es van trobar que hi havia alguns professionals 
que abusaven una mica i per posar-hi una fre s’ha provat això; a més, s’està treballant en el 
reglament de la deixalleria per aprovar-lo. Per altra banda, no s’ha tocat la taxa de la recollida 
domiciliaria d’escombraries, però sí que s’ha tocat la taxa comercial; tal com ha dit el Sr. 
Méndez hi havia incongruències, doncs hi havia autònoms als que se’ls hi aplicava les 
escombraries per dos cantons,i a partir d’ara només se li aplicarà la major. Amb els comercials 
si que s’ha tingut en compte els grans productors, com poden ser les residències, els bars, i 
s’aplicaran segons els metres quadrats uns coeficients ponderatius cap amunt, i s’ha fet 
semblant a la ordenança de Rubí. 
Adreçant-se a la Sra. Sánchez li diu que no  ha estat, com diu ella, aquests quatre anys 
endarrere, però que les diferències que hi ha és que ells feien ple cada mes i ara es fa cada 
dos mesos; però pel que fa als plens extraordinaris se’n van fer cinc, quatre a les 13:30 i un a 
les 18:15, i les comissions informatives es feien a les 13:30. Explica que pel que fa als plens, 
des de el primer dia que van dir que els anava malament al matí, es van passar a dilluns; a més 
el dia de la comissió ell volia que hi fos una tècnica que va marxar, perquè era la seva hora de 
plegar. 
Quan el Ple extraordinari es faci en dilluns no hi ha cap problema en fer-ho per la tarda, però 
quan la comissió informativa s’hagi de fer un dia en concret que no sigui dilluns, no es podrà fer 
per la tarda. 
El Sr. Boada, segueix explicant que, en aquestes ordenances, tot i que potser no es notarà, hi 
haurà menys ingressos que l’any passat, i l’import relatiu a les famílies nombroses es destinarà 
a Serveis Socials per ajudar a les famílies. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que li ha semblat que el Sr. Boada deia que en global 
els ciutadans de Vacarisses per l’any 2013 pagaran un 3% menys, o sigui tindran un estalvi 
d’un 3%, per tant aquest serà el titular, que baixen els impostos un 3%. 
 
El Sr. Boada aclareix que ell es referia només a l’IBI, no als impostos en global. 
 
Per acabar la Sra. Sánchez diu que queda clar que els barems de bonificacions de l’IBI per 
famílies nombroses els ha fet l’ajuntament, però el que no acaba d’entendre és perquè sempre 
han de fer el que fan els municipis veïns, no tenen criteri propi i s’han d’estar comparant amb 
els veïns; demana perquè no podem ser diferents i fer coses que nosaltres creiem que han de 
ser així pel que sigui, per sentit comú; diu que les decisions polítiques han de ser una mica 
valentes, no cal que sempre fem el mateix que fa tothom, el que sigui bo es pot copiar, però es 
que a vegades copiem el bo i el dolent, quan podem ser diferents i ser mes creatius i tenir 
iniciatives. Pel que fa al tema de les comissions informatives que ells havien convocat al 
migdia, diu que no cal excusar, doncs els seus companys saben perfectament que els 
trucàvem personalment per saber si els anava bé i si a tothom li anava malament no es feia. 
 
Intervé el Sr. Masana qui recorda que una vegada el Sr. Gibert va demanar expressament que 
es canviés l’horari d’una comissió perquè no li anava bé i es va intentar fer.  
 
El Sr. Boada novament diu que tot el que sigui fer comissions en dilluns no hi ha cap problema 
en fer-les per la tarda, però quan no siguin en dilluns no es faran per la tarda, doncs per norma 
intenten respectar els horaris del personal. 
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Pren la paraula la Sra. Sánchez qui vol fer una precisió, i demana que si es donés el cas de 
que cap component de l’oposició pogués assistir a una comissió informativa si la farien 
igualment. 
 
El Sr. Boada respon afirmativament, i la Sra. Sánchez li diu que això no té cap sentit, doncs les 
comissions informatives estan pensades per informar l’oposició, doncs ells ja prenen les 
decisions i tenen les seves reunions de govern, i això la sorprèn molt i demostra que no hi ha 
voluntat i que no s’ho creuen això de les comissions informatives. 
 
El Sr. Martin intervé per dir que, durant l’anterior legislatura,  en una ocasió es va fer una 
comissió informativa sense ningú de l’oposició, doncs ni ell ni el Sr. Jurado podien venir. 
 
El Sr. Masana diu que es va trucar a una altra persona però ja no podia venir, i la Sra. Sánchez 
diu que això no és el mateix, que ells no menteixen però no diuen tota la veritat. 
 
De nou el Sr. Boada diu que tot el que es pugui fer en dilluns cap problema, però tot el que no 
sigui en dilluns, problemes. 
 
La Sra. Sánchez demana que ho programin i planifiquin. 
 
Intervé el Sr. Méndez qui diu que els dimecres també ve el personal i el Sr. Boada li respon que 
no tot el personal ve els dimecres. 
 
Pren la paraula la Sra. Sánchez qui diu que no entén perquè un treballador no pot canviar la 
tarda de dilluns per la de dimecres. El Sr. Boada li respon que després del Ple ja acabaran de 
parlar-ne. 
 
 
La proposta resta aprovada amb el següent resultat  
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR       x x x 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS x x x       
 
 
 
Essent les 18 hores i 37 minuts, el senyor alcalde - president dóna per finalitzada la sessió de 
la qual estenc la present acta que signo en companyia seva. 
 
 
 
 EL PRESIDENT, EL SECRETARI, 
 
 
 Salvador Boada i Guàrdia Joan Amengual i Tomé 
 

 

 


