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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 18 D’OCTUBRE DE 2018  
 
 
Vacarisses, 18 d’octubre de 2018, essent les tretze hores i trenta 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 a l’assumpte comprès a l'ordre del dia. 
 
Presideix  
                                                                        
Antoni Masana i Ubach, l’alcalde   
 
 
Regidors  
 
Olga Serra i Luque, 1ª  tinent d’alcalde 
Clara Fuster i Ramon 2ª  tinent d’alcalde 
Albert Salamé i Sabater, 3r tinent d’alcalde 
Pere Casas i Ardanaz 
Salvador Boada i Guàrdia 
Josep Maria Gibert i Castellet 
Anna Maria Singla i Sangrà 
Martí Llorens i Morraja 
Laura Sánchez i López 
Mariana Ríos i López 
Juan Pablo Garrido i Sánchez 
 
 
Excusa la seva absència:  Pedro Roque Serna i González 
 
 
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 PROVISIONAL  DE LA  MODIFICACIÓ DE 

LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUN ICIPALS. 
 
 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la 
seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
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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. 
 
Per al de mantenir actualitzat el text de l’ “Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals” a la normativa vigent, s’adapta el seu 
redactat per introduir menció a la protecció de dades personals en el dret d’accés als 
expedients i en les sol.licituds de beneficis fiscals. 
 
En aquest sentit, també les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, en part,  al compliment de les previsions normatives , així com per a 
l’adaptació de necessitats actuals, qüestions que es detallen als antecedents i fonaments 
jurídics de l’informe de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, i verificat que, en relació a les taxes per prestació de 
serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o 
es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost 
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim 
Interior reunida en data 15 d’octubre de 2018 va dictaminar favorablement, es proposa al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següent 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 

Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós. 

 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
 
-Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals 
 
-Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
-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, insal.lacions i obres 
 
-Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per expedició de documents 
 
-Ordenança núm. 17,  reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua i dret de connexió 
 
-Ordenança núm. 23,  reguladora de la taxa per la prestació de serveis de caràcter lúdic, 
formatiu, cultural, esportiu, d’entreteniment i similars 
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TERCER.-  Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
QUART.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la 

Transparència,  els anteriors 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. 
 
 
Intervé la Sra. Rios qui pregunta si el fet d’aprovar la taxa pel tiquet de la Festa de la Vaca 
suposa que a partir d’ara serà l’ajuntament qui faci l’activitat i qui ho cobri. 
 
El Sr. Casas respón afirmativament. 
 
Sotmesa a votació s’aprova amb el següent resultat: 
 
 

 V x V PSC U.I.PV. MOVEM ERC 

A FAVOR   x  x x 

EN CONTRA      

ABSTENCIONS         X  X    
 
 
 
 
Essent les tretze hores i trenta sis 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, 
 
 
 
 Antoni Masana i Ubach Joan Amengual i Tomé 


