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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L' AJUNTAMENT EL 
DIA 28 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
Vacarisses, 28 d’octubre de 2013, essent les 18:30 hores 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. 
 
 

O R D R E     D E L      D I A 
 

1.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE 
CRÈDITS MITJANÇANT  SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 

 
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement 
de crèdit   

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant suplement. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació: 
 
Realització dels departaments de Serveis Socials i Promoció Econòmica dels serveis 
municipals a l’edifici de La Fàbrica de Vacarisses. 
L’Objecte de les actuacions es traslladar els Serveis Social i Promoció Econòmica en una altre 
edifici municipal degut a que actualment l’edifici de l’Ajuntament no hi ha lloc físic per poder 
albergar unes oficines mes extenses amb les característiques adequades per poder donar un 
servei amb qualitat als usuaris. 
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Per aquest motiu, la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que 
s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals  del pressupost 
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

232 62200 
 

Obres edifici La 
Fàbrica 
Departament serveis 
socials i promoció 
econòmica 

0,00 euros 41.606,66 euros 41.606,66 euros 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible a 31/12/2012: .................608.587,66 euros 
Romanent utilitzat en anteriors expedients.........................................................126.000,00 euros 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible en aquest expedient........482.587,66 euros 
Romanent de tresoreria a utilitzar en aquests expedient......................................41.606,66 euros 
Romanent de tresoreria no afectat i que restarà disponible................................440.981,00 euros 

 

Total finançament :  41.606,66 euros 

 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament 
amb majoria simple. 
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4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 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, les entitats locals, en 
l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 de la LGEP. 
 
5. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector . 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 25 d’octubre de 2013 va 
dictaminar favorablement, al Ple de l’Ajuntament proposo l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 

 PRIMER.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  mitjançant  romanent 
de tresoreria per a despeses generals  del pressupost vigent de la corporació. 

 
SEGON.-   Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple 
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
 
No obstant la Corporació decidirà. 
 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui explica que portaran els departaments de Serveis Socials i 
Promoció Econòmica a la Fàbrica i, per fer-ho possible,  s’habilitarà un tros del vestíbul i de la 
sala de Cultura i el Lleure. Diu que es necessita dotar les obres pressupostàriament i es finança 
amb part del romanent de Tresoreria. 
 
Intervé la Sra. Sánchez qui diu que s’hi abstindran, però no perquè hi estiguin en contra, sinó 
per les formes, doncs no se’ls informa a les comissions informatives, on es porten estrictament 
els temes de Ple i prou. Explica que ells, sempre, a les comissions informatives, a part dels 
temes que anaven a Ple i que s’havien de dictaminar, els informaven d’ altres aspectes i temes 
que s’estaven portant endavant, i ara els sap greu que hagin d’assabentar-se de les coses per 
la web o la premsa. Diu que aquesta vegada ho han sabut per casualitat, doncs algú de 
l’oposició ho va treure a col·lació. Demana que els tinguin en més consideració i els expliquin 
les coses que tenen certa rellevància, doncs en el seu dia, quan van proposar la remodelació 
de l’ajuntament, des del PSC es va fer aquesta mateixa proposta de traslladar algunes 
dependències a la Fàbrica i van posar el crit al cel, quan segurament hagués estat més 
econòmic fer-ho en aquell moment en que es va fer tota la reforma. Per acabar diu que estan 
completament d’acord en que es traslladi Serveis Socials, per temes de confidencialitat, però 
s’abstenen pels motius que ha explicat. 
 
El Sr. Alcalde explica que això no es nou d’ara i que fa temps que n’havien informat. 
 
El Sr. Gibert afirma que es va dir en comissió informativa. 
 
Pren la paraula la Sra. Singla qui explica que va ser ella mateixa la que va explicar-ho en una 
comissió informativa. 
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Intervé el Sr. Reollo qui diu que votaran la proposta positivament, però no estan d’acord en la 
manera que es convoquen les comissions, doncs als regidors, a les tres del migdia d’un 
divendres els va malament venir, i no tenen una mica de delicadesa en atendre’ls un altre dia, a 
les set de la tarda per exemple, o bé convenir l’hora entre tots. A més segueix dient que els van 
fer arribar la documentació el divendres, per tant només han tingut el cap de setmana per 
mirar-s’ho i consideren que no son les maneres adequades. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en parlaran del tema quan sigui el moment. 
 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

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

A FAVOR  X  X      X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS      X  X     
 
 
 
2.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I COMPTE DE 

PATRIMONI DE L’EXERCICI DE 2012 
 
 
Atès que en data 21 de juny del 2013 l'Alcaldia va posar a disposició de la Comissió de 
Comptes, el Compte General i Compte de Patrimoni de l’exercici 2012 a ser examinada. 
 
Atès que en data 27 de juny del 2013 reunida la Comissió de Comptes, i un cop examinats els  
comptes són informats s’ acordà que no s'informarien altre vegada si no eren objecte de 
reclamacions o al⋅legacions,  passen a exposició pública. 
 
Atès que en data 1 de juliol de 2013 es publica en el B.O.P., que el compte General de 
l’Ajuntament de Vacarisses corresponent a l’exercici 2012, juntament amb tots els seus 
justificants, restaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze 
dies hàbils, durant i vuit mes, termini en que els interessats podran presentar reclamacions, 
correccions o observacions.   
 
Atès que no s'han produït al⋅legacions ni reclamacions al respecte durant el període d'exposició 
pública. 
 
En compliment del que disposa l’article 53 Decreto Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, por el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, dels articles 208 a 
212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Local i la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior reunida en data 25 d’octubre 2013 va 
dictaminar favorablement. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent 
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A C O R D 
 
PRIMER.-  Aprovar  el Compte General i Compte de Patrimoni corresponents a l’exercici  

2012. 
 
SEGON.-  Trametre copia al Tribunal de Comptes, en aplicació del que disposa l'article 212.5 

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. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que el projecte ha estat exposat al públic, no hi ha hagut al·legacions, i 
només falta la votació del Ple.  
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 

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

A FAVOR  X  X      X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS      X  X     
 
 
 
 
3.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIF ICACIÓ DE LA  

NORMATIVA REGULADORA DEL TERMINIS D’INGRÉS EN PERÍO DE VOLUNTARI 
DELS INGRESSOS PER REBUT(PADRONS) 

 

Atès que la Normativa reguladora dels terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per 
rebut (padrons) ha de ser objecte de modificació, obeint a la l’adaptació de les dates hàbils del 
calendari de 2014. 
 
Vist que el que disposen l’article 62.3 de la Llei 58/2003, general tributària, articles 23, 24 i 25 
del Reial Decret 939/2005, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació i article 15 de 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació del ingressos de dret públic municipals. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Règim Interior, reunida el dia 25 d’octubre de 2013,  va 
dictaminar favorablement, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 

PRIMER.-  Aprovar la modificació de la NORMATIVA REGULADORA DEL TERMINIS 
D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER 
REBUT(PADRONS), establint el següent Calendari Fiscal: 

 

  2014 

Concepte Descriptiu Data Inici 
Data Fi / 
Domi. 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      03/03/2014 

1 IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS          04/04/2014 04/06/2014 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      02/06/2014 

1 IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      01/09/2014 

1 IMP BÉNS IMMOBLES- 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS                       01/12/2014 

2 IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                         05/09/2014 05/11/2014 

3 IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                       03/02/2014 03/04/2014 

10 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                        05/09/2014 05/11/2014 

11 TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS                        02/05/2014 02/07/2014 

12 TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS                       02/05/2014 02/07/2014 
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SEGON.-  Publicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament, a la pàgina Web de l’Ajuntament i a la revista municipal. 

 
TERCER.-  Comunicar l’acord d’aprovació de la modificació de la Normativa reguladora dels 

terminis d’ingrés en període voluntari dels ingressos per rebut (padrons) a l’ORGT de 
la Diputació de Barcelona, per tal que ho publiqui al Butlletí Oficial de la Província i a 
la seva pàgina Web. 

 
 
El Sr. Alcalde explica que l’Organisme de Gestió Tributaria els ha recomanat que passin pel Ple el 
calendari i així ho han fet. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels presents. 
 

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

A FAVOR  X  X  X  X  X  X 

EN CONTRA             

ABSTENCIONS             
 
 
 
4.-  PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL  DE MODIFICACIONS 

DE LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECA PTACIÓ 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. 
 
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 mantenir 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                       04/04/2014 04/06/2014 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                       02/07/2014 02/09/2014 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR.                       01/10/2014 02/12/2014 

95 TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR.                       30/12/2014 03/03/2015 

BI IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS                       04/04/2014 04/06/2014 
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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.  
 
Així doncs, les modificacions introduïdes a la Ordenança general  de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret municipals, ve donat per la introducció al text de les 
modificacions necessàries per tal d’adaptar-la a la normativa vigent, en especial a la Llei 
7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació 
a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el 
frau fiscal i a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures 
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica. Tanmateix ha estat objecte d’altres modificacions per adaptar l’articulat al previst a 
l’ordenança tipus de la Diputació. 
 
D’altra banda , es modifiquen els preceptes que regulen els successors i responsables per fer 
una remissió genèrica al que estableix la Llei General Tributària (LGT) i l’Ordenança General, 
per evitar així haver d’introduir modificacions cada vegada que el legislador estatal modifiqui la 
LGT. 
 
Pel que fa a la resta de modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals, aquestes obeeixen bàsicament també al compliment d’altres previsions normatives 
, a facilitar la interpretació del contingut d’alguns preceptes, i a l’adaptació de necessitats 
actuals. 
 
Atès que de les modificacions proposades únicament dues afecten import de taxes, en una 
s’estableix gratuïtat i  a l’altra es minora la quantitat, no  observar el que preveu l’article 24.2 del 
TRLHL. 
 
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 2014 i següents. 

 
SEGON.-  Aprovar  provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
  
Ordenança Fiscal núm. 2  reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
  
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. 6 reguladora de les contribucions especials 
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Ordenança Fiscal núm. 7  reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 

d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls 
posterior a l’inici de les activitats. 

  
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la vigilància especial. 
  
Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per expedició de documents. 
  
Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la prestació de serveis funeraris 

municipals 
  
Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora de la taxa del control sanitari d’animals domèstics i 

d’altres gestions. 
  
Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa sobre llicències d’obres 
  
Ordenança Fiscal  núm.13 reguladora de la Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la 

volada de la via pública 
  
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. 20  reguladora de la taxa per la prestació del servei d’ajuda a 

domicili, auxiliar de la llar i altres serveis assistencials 
  
Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’escola 

bressol 
  
Ordenança Fiscal núm. 22 Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o 

estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
  
Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter 

lúdic, cultural, esportiu, i d’entreteniment i similars. 
  
Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola de 

música 
  
Ordenança Fiscal núm. 25 reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de 

venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 
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Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora del preu públic per publicitat en el Butlletí Municipal 
i altres publicacions 

 
 
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 30 de setembre de 2013. 

 
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 2014, 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 30 de setembre de 2013, es farà pública l’adaptació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals.  

 
 
El Sr. Alcalde explica que aquest any es congelen tots els impostos, i que hi ha unes petites 
modificacions  en les taxes que s’han recollit en l’expedient que els han donat. 
 
Pren la paraula el Sr. Méndez qui explica que l’any passat es van abstenir,doncs hi veien pros i 
contres i, aquest any, segueixen en la mateixa línia, perquè no s’han abaixat, però volen veure-
ho en positiu i valorar que no s’han apujat i es mantenen. Per acabar diu que tornen a abstenir-
se, però volen que consti en acta que veuen l’ abstenció en positiu. 
 
Intervé el Sr. Masana qui diu que també s’abstindran, i a més vol recordar-li que durant la 
campanya electoral va dir que baixaria els impostos, per tant la seva obligació és fer-ho i 
encara no ho ha fet, és per això que s’abstenen. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui diu que els rebuts més importants han baixat, com l’IBI, que 
es pagarà menys respecte fa dos anys. 
 
La Sra. Sánchez diu que per una banda celebren que es congelin taxes i impostos, però d’altra 
banda lamenten de nou les formes, la manca de voluntat del govern d’escoltar l’oposició, doncs 
vol recordar que el PSC ha fet unes propostes genèriques i polítiques a aquestes ordenances, i         
troben a faltar valentia i decisió política, doncs les modificacions normatives venen obligades  
per llei i per tant son les que toquen, però diu que un govern també ha de prendre decisions 
que afecten als ciutadans. Segueix dient que també els hi volen recordar que per tercera 
vegada consecutiva estem aprovant ordenances en les quals no han abaixat impostos com van 
prometre en la seva campanya electoral, sinó que els han apujat i els han congelat, per tant 
veuen que no hi ha una voluntat política de voler fer propostes que beneficiïn a la gent que ho 
passa malament. A més, diu que li sorprèn que un partit polític a l’oposició faci propostes i que 
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aquestes no tinguin cap retorn, i és per això que al PSC estan molt molestos perquè les 
propostes poden agradar o no, poden ser factibles o no ser-ho, però en poden parlar i debatre-
les, i no ho han fet, sinó que se’ls ignora contínuament. 
Pel que fa als horaris de les comissions informatives diu que també estan molt molestos i vol 
que consti que és l’ última vegada que el PSC acceptarà venir a una reunió al migdia, doncs 
van fer l’esforç de dir que vindrien i quan a les seves feines els va sorgir un inconvenient i els 
van comunicar que no podrien assistir fins a dos quarts de quatre, tant el Sr. Reollo com ella 
mateixa, no van tenir la deferència d’endarrerir-les una hora. Per tant, a no ser que sigui per 
força major, el PSC no assistirà a cap més reunió al migdia, havent-se vist atrapats per la falta 
de voluntat i intransigència del govern. 
Explica que en aquests anys els impostos s’han pujat per un govern que havia d’abaixar 
impostos i reduir la pressió fiscal, i els que van fer la feina bruta van ser ells, el que ha servit 
per a que ara no s’hagin de pujar impostos i mantenir una congelació, cosa que els sembla molt 
bé. Però volen coherència, i per tant novament han demostrat que menteixen i han mentit a la 
ciutadania, i això passa factura.  
Com a anècdota explica que quan el seu govern va pujar la quota de servei de l’aigua de 6 a 10 
€, ells des de l’oposició van fer pamflets, pancartes dient que els socialistes havien pujat un 
180% el rebut de l’aigua, mentint molt bé o no dient la veritat, perquè les tarifes no es van pujar, 
només ho va fer la quota de servei, per tant el més coherent ara que governen i tenen 
l’oportunitat seria baixar-la. 
Per acabar diu que tal com ha anat tot i amb la impossibilitat de pair-ho tot en un cap de 
setmana, s’abstenen. 
 
El Sr. Alcalde li respon que li agradaria que posés exemples, perquè quan l’anterior govern va 
pujar impostos i els van penjar a la pàgina web es van equivocar amb els percentatges, per tan 
eren dades falsejades. Però ara no estan discutint això, i a més diu que moltes de les 
propostes del PSC ja s’estan aplicant, i en un cap de setmana per mirar els canvis que hi ha 
hagut en tenen temps de sobra, doncs en mitja hora es llegeix, a més estan donant la mateixa 
informació que es donava, i creu recordar que el text de les ordenances ells no els havien 
donat mai, en canvi ara ho tenen amb els canvis subratllats. 
 
La Sra. Sánchez diu que una dada que no es certa i és demostrable és que ells mai van dir que 
l’aigua havia pujat un 180%, sinó que va ser UIPV qui ho va dir en publicitat seva, doncs ella 
era la regidora responsable i té molt clar el que van dir. Per altra banda, adreçant-se al Sr. 
Boada ,diu que del que es queixen és de la manca de sensibilitat i atenció, doncs quan hi ha 
canvis normatius es paeixen ràpid, però ells no sabien si a més d’aquests canvis n’hi havia de 
polítics, i li demana, donat que no va poder assistir a la comissió informativa, que li expliqui 
quines de les propostes del PSC veu factibles, sinó per ara, per més endavant, doncs les 
ordenances es poden modificar a voluntat com es va fer amb la de l’escola bressol pel tema del 
menjador. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si fa els números veurà que si van posar el 180% és perquè era 
així. Explica que abans del darrer Ple es va dir a tothom que n’hi hauria un d’extraordinari per 
parlar d’ordenances, que es congelarien els impostos i mirarien de posar les coses que 
demanava la Diputació. Per altra banda diu que si no vol venir que no ho faci, igual que el 
respecte que té amb el públic, quan s’aixeca del Ple i marxa, doncs ells convocaran les 
comissions quan hagin de convocar-les, igual que abans que es feien a dos quarts d’una igual 
que els Plens extraordinaris. Segueix dient que ells no tenen cap problema en fer els Plens en 
dilluns per la tarda per a que tothom hi pugui assistir, i les comissions informatives al migdia el 
més tard possible. Pel que fa a les propostes del PSC, diu que el que han de fer és concretar 
més, a part hi ha qüestions que si no existeix una llei o un reglament no es poden aplicar. 
Demana quantes persones han sol·licitat un fraccionament i no l’han tingut, perquè no n’hi ha 
cap. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
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 PP CIU ERC PSC V x V U.I.PV. 

A FAVOR     X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS X X X X   

   
 
 
  
5.-  PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'ACCEPTACIÓ DE MUTU ACORD DEL 

PREU JUST OFERT PER AFECTACIÓ DE BÉNS AFECTATS PER LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL ALS SECTORS VENTAIOL, LA CR EU I NUCLIS 
VEÏNS 

 
Atès que la Modificació Puntual  del Pla General d’Ordenació als Sectors el Ventayol, Camí de 
la Creu i nuclis veïns, al terme municipal de Vacarisses, així com la Modificació del Pla Especial 
de Reforma Interior  dels Sectors  Camí de la Creu, Ventayol i nuclis veïns del terme municipal 
de Vacarisses, definitivament aprovades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
en data 24 de juliol de 2008, classifiquen  en part , com a Sòl no urbanitzable (Protecció 
Paisatge, clau 17) i en part com a Sòl Urbà no consolidat, inclòs en el polígon d’actuació 
urbanística (PA–V1),  la finca núm. 428-N, inscrita en el Registre de la Propietat núm. 5 de 
Terrassa, al Tom 2014, Llibre 58 de Vacarisses, foli 115, la qual es correspon amb tres 
parcel·les de referència cadastral 08291A012000120000EO, 08291A012000130000EK i 
08291A012000370000EL. 
 
Atès que aquest Polígon d’actuació urbanística (PA–V1), no s’ha pogut desenvolupar atesa la 
inviabilitat econòmica del sector. 
 
L’Ajuntament de Vacarisses està tramitant una Modificació del Pla General d’Ordenació a 
Ventayol/La Creu i altres nuclis urbans, redactada per l’arquitecte Ricard A. Casademont, en la 
qual es proposa –en relació al (PA–V1)–, desclassificar els sòls objecte d’aprofitament i 
sistemes, deixant únicament la reserva de vialitat que garanteix l’accés al sector i que es 
produirà mitjançant una actuació aïllada d’expropiació. 
 
D’acord amb aquest planejament en tràmit  part de la finca abans indicada,  propietat de 
“FONTMISTROL, S.A.”, inclosa en l’esmentat Polígon d’actuació urbanística (PA–V1), quedarà 
parcialment qualificada de sistema viari subjecte a expropiació, en una superfície total de 
3.643,65 m2. 
 
Atès que és d’interès per al municipi l’adquisició anticipada d’aquests sòls per tal de millorar els 
accessos viaris al sector de El Ventanyol. 
 
Segons certificat del Registre de la Propietat núm. 3 de Terrassa, de data 10 d’octubre de 
2013, la  mercantil FONTMISTROL, S.A.”  és titular de la finca inscrita al Tom 2014, Llibre 58 
de Vacarisses, foli 115, finca núm. 428-N,  la qual es troba lliure de càrregues i consta amb la 
descripció següent:  
 
“Rústica: Pieza de tierra bosque, en término de Vacarisses, nombrada “Pieza del camino”,  de 
cabida cuatro jornales y medio, equivalentes a dos hectáreas veinte áreas, treinta y cuatro 
centiáreas y veinticinco decímetros cuadrados. LINDA: por Oriente, con la riera Mará; por 
Mediodía con Francisco de Asís Ventallol; por Poniente con Bruno Ricart Alias Rey, y por el 
Norte, con dicho Ventallol.” 
 



 12

Vist que l’enginyer agrònom, Sr. Salvador Gibert Badia, en data 4 d’octubre de 2013, presenta 
full d’apreuament de les porcions de parcel·les que són objecte d’expropiació, determinant com 
a valor dels terrenys l’import de 18.233,53 euros (inclòs el 5% de premi d’afecció). 
 
Atès que en data 24 d’octubre de 2013, registre d’entrada núm. 3944, la mercantil 
“FONTMISTROL, S.A.” presenta escrit segons el qual, i emparant-se amb el que disposen els 
articles 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954,  exposa 
que és del seu interès que s’iniciï el procediment d’expropiació i aquesta sigui convinguda per 
mutu acord, demanant que es determini com a preu just 18.233,53 euros,  inclòs el 5% de 
premi d’afecció. 
 
Atès que  ambdues parts tenen la voluntat de col·laboració per a l’adquisició anticipada de 
l’esmentada superfície de sòl amb destí a vialitat conforme preveu l’instrument de planejament. 
 
Considerant que és procedent l'acceptació del preu que es demana en compensació de les 
afectacions ja que coincideix amb el de les valoració continguda. 
 
Vist l’Informe favorable d’Intervenció, de data 25 d’octubre de 2013, acreditatiu de l’existència 
de crèdit pressupostari al grup de programa  151 concepte  601 del Pressupost General de 
2013, per fer front a la despesa d’ import de 18.233,53 euros. 
 
Vist el que disposen 114 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme i article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 16 de desembre de 
1954. 
 
Vist el que disposen els articles 114.1, 109 i 112 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954. 
 
Vist que segons l’article 3.4 del Reglament de la Llei d’expropiació forçosa , la competència per a 
l’adopció d’acords en matèria d’expropiació  correspon al Ple de la Corporació. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Serveis Territorials reunida el dia 25 d’octubre de 2013 va 
dictaminat favorablement. 
 
Al Ple de la Corporació proposo l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Declarar la necessitat d’ocupar els béns i drets següents, afectats per la 

Modificació del Pla General d’Ordenació al Ventayol/La Creu i altres nuclis urbans, 
que s’està tramitant,  en la qual es proposa en relació al (PA–V1) que resti 
parcialment qualificada de sistema viari subjecte a expropiació: 

 
- Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 2.905 m² i de forma irregular. Es 
part de la parcel·la de referència cadastral 08291A012000130000EK 
 
- Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 77 m² i de forma irregular. Es part 
de la parcel·la de referència cadastral 08291A012000120000EO 
 
- Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 661,66 m² que transcorre en 
forma de camí pel límit sud de la finca de la que es segrega; és part de les parcel·les de 
referència cadastral 08291A012000120000EO i 08291A012000370000EL. 
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SEGON.-  Aprovar l'acceptació de mutu acord del preu just ofert pel titular dels béns i drets 
afectats per expropiació, la companyia mercantil “FONTMISTROL, S.A.”, i per 
l'import total de DIVUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (18.233,53 €), inclós el 5% de premi d’afecció, 
d’acord amb el següent detall: 

 
 
CONCEPTE:  Superfície Preu/Ut. Import 
  (m2) (€/m2) (Euros) 
Expropiació de domini:    
Referència 
expropiació 

    

     
V1 Polígon 12, parcel·les 12 i 13 2.905,00 4,7419 13.775,22 
V2 Polígon 12, parcel·la 12 77,00 4,7419 365,12 
S1 Polígon 12, parcel·les 12 i 37 661,65 4,7419 3.137,48 

     
Valor del vol afectat:  3.643,65 0,0240 87,45 
     
 TOTAL EXPROPIACIONS   17.365,27 
     
Premi d’afectació:     
5% sobre 17.365,27   868,26 
 
TERCER.-  Aprovar l’Acta d’ocupació i presa de possessió a signar de mutu acord entre les 

parts, pel la qual l’Ajuntament de Vacarisses passa a tenir el ple domini, a títol 
d’expropiació forçosa ,  de les porcions de sòl que seguidament s’assenyalen , les 
quals transmet el Sr. Jaime Biarnés Font en nom i representació de la companyia 
mercantil “FONTMISTROL, S.A.”,  en qualitat  de propietària actual de finca 
afectada en part per l’instrument de planejament que s’ha esmentat,   en el qual es 
proposa en relació al (PA–V1) que resti parcialment qualificada de sistema viari 
subjecte a expropiació: 

 
-Descripció de la Segregació V1 
 
Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 2.905 m² i de forma irregular. Es 
part de la parcel·la de referència cadastral 08291A012000130000EK. Limita: al Nord i a l’Oest 
amb camí existent; Sud, en part amb el mateix camí i en part amb parcel·la de referència 
cadastral 6074801DG0067S0001JZ; i a l’Est amb finca de la que es segrega (parcel·la 
cadastral 08291A012000130000EK). 
 
-Descripció de la Segregació V2 
 
Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 77 m² i de forma irregular. Es part 
de la parcel·la de referència cadastral 08291A012000120000EO. Limita: al Nord i a l’Est amb 
camí existent; i al Sud i i a l’Oest, amb finca de la que es segrega (parcel·la cadastral 
08291A012000120000EO).  
 
-Descripció de la Segregació S1 
 
Porció de terreny destinada a Vialitat (clau VL) de superfície 661,66 m² que transcorre en forma 
de camí pel límit sud de la finca de la que es segrega; és part de les parcel·les de referència 
cadastral 08291A012000120000EO i 08291A012000370000EL. Limita: al Nord amb finca de la 
que es segrega (parcel·les de referència cadastral 08291A012000120000EO i 
08291A012000370000EL); Sud, amb límit de la urbanització El Ventayol (al darrere de les 
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finques dels carrers Sió, Ebre i Segre, i Passatge de l’Onyor); Est, amb camí existent; i Oest 
amb finca de la que es segrega (parcel·la cadastral 08291A012000370000EL). 
 
QUART.-  Autoritzar , disposar i ordenar el pagament de la despesa de DIVUIT MIL DOS-

CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (18.233,53 
€), inclós el 5% de premi d’afecció,  en concepte d’indemnització a favor de  
“FONTMISTROL, S.A., amb càrrec al grup de programa 151 concepte 601 del 
Pressupost General de 2013. 

 
CINQUÈ.-  Facultar l’alcalde perquè en representació de l'Ajuntament de Vacarisses signi els 

documents que siguin necessaris per a la formalització de l'expropiació 
 

 SISÈ.-   Presentar un exemplar de l’Acta de pagament i presa de possessió, juntament amb 
els justificants de pagament del preu just, davant el Registre de la Propietat de 
Terrassa núm. 5, per tal que inscrigui la transmissió de domini a favor de l’Ajuntament 
de Vacarisses. 

 
 
 
El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta és per  l’expropiació d’un sòl rústic del Ventaiol per l’accés 
pel cantó del pont de Castellbell, i que ve subvencionada pel Pla de Barris de la Generalitat. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat a la votació: 
 
 
 

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

A FAVOR X    X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS  X X X   

 
 
 

6.-  PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA D’ACORDAR LES FESTES LOCALS DE 
VACARISSES PER A L’ANY 2014. 

 

Vista l'Ordre EMO/202/2013,  de 22 d’agost,  del Conseller d’Empresa i Ocupació ,  per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals de Catalunya per a l’any 2014, publicada el DOGC 
núm. 6450, de 30 d’agost de 2013. 
 
Vist que l’article 2 de l’esmentada Ordre disposa que mitjançant una ordre del conseller seran 
fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que la Comissió Informativa de Servei a les Persones,  reunida el dia 25 d’octubre de 2013  
ha dictaminat favorablement, al Ple de l'Ajuntament proposo l'adopció del següent 
 
 
 
 
 

A C O R D 
 
PRIMER.-  Determinar com a festes locals de Vacarisses per al 2014  , els dies 17 d’abril i 26 de 

maig. 
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SEGON.-  Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de  

Catalunya. 
 
El Sr. Alcalde explica que havien de determinar aquestes festes abans del dia 15 i per això han 
passat la proposta en aquest Ple. 
 
Es sotmet a votació i s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

 PP CIU ERC PSC V x V UIPV 

A FAVOR X X X X X X 

EN CONTRA       

ABSTENCIONS       

 
 
   
Essent les 19 hores, 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 
 
 

 

 

 

 

 


