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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL 
DIA 8 DE JUNY DE 2009 
 
 
Vacarisses, 8 de juny de 2009, essent les 13:30 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 a l’ assumpte comprès a l'ordre del dia. 
 
Presideix 
                                                                        
L’alcalde : Carles Canongia i Gerona 
 
Regidors/es: 
 
1ª  tinent d'alcalde  : Laura Sànchez i López 
2n tinent d'alcalde                         : Antoni Masana i Ubach 
3ª  tinent d’alcalde : Maite Romàn i Alonso 
Mariana Ríos López 
Víctor Suáñez i Aisa 
Meritxell Ricart i Miró 
Anna Singla i Sangrà 
Sergi Juzgado i Casas 
Josep M Córcoles i Pàmies 
 
Assistits pel secretari Joan Amengual i Tomé, qui dóna fe de l’acte. 
 
Excusen la seva absència: Josep M Gibert i Castellet, Salvador Martín i Martín i Pilar Valdelvira i 
Barahona. 
 
 
 
O R D R E     D E L      D I A 
 
 
I.-    PART RESOLUTÒRIA 
 

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA D’APROVACIÓ PROV ISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, REGULADO RA DE LA TAXA PER LA 
UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.  
 
Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de desembre de 
2008 va aprovar definitivament la modificació de les Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de 
la Taxa per la utilització d’instal·lacions esportives municipals,  que entrà en vigor l’1 de gener 
de 2009.  
 
Atesa la conjuntura actual de crisi econòmica, hi ha la voluntat de prendre decisions que vagin 
orientades a pal.liar en la mesura del possible els efectes d’aquesta, i introduir la modificació a 
la present ordenança establint una taxa d’abonaments familiars pels usuaris de la piscina 
municipal, afavorint l’ús del servei. 
 
El Reial  Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a la 
imposició i supressió dels tributs locals i l’aprovació i modificació de les corresponents 
Ordenances fiscals reguladores d'aquests. 
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En el cas d’imposició de nous tributs, la modificació de l’ Ordenança fiscal haurà d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen , 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 de la Llei 39/1988. 
 
Vist que l'article 22.2.d  de la Llei reguladora de les bases del règim local  atribueix al Ple la 
competència per a la seva aprovació, i per majoria simple. 
 
Vistos els informes de la Secretaria-Intervenció i atès que la Comissió Informativa de Règim 
Interior, reunida el dia 5 de juny de 2009,  va dictaminar favorablement, es proposa al Ple 
l’adopció del següent 
 
 

A C O R D 
 
 
PRIMER.-   Aprovar provisionalment  la modificació de l’article 4, relatiu a la quota tributària, de  

l' Ordenança fiscal  núm. 16 reguladora de la Taxa per la utilització d’instal.lacions 
esportives municipals, imposant la taxa següent per la  realització de servei públic, 
resultant amb el següent redactat: 

 

1.- Piscina municipal 

1.3 Abonament familiar ( en podran gaudir les unitats familiar de 3 membres o 
més que visquin a la mateixa adreça. Caldrà facilitar un número de compte 
corrent d’una entitat financera per a carregar el rebut de la taxa) 

65,00 € 

 
 

 
SEGON-  Sotmetre el present acord a informació pública , mitjançant anunci inserit al Butlletí 

Oficial de la Província, al tauler d’edictes  de l’Ajuntament i a la pàgina Web de 
l’Ajuntament, per termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la 
publicació de l'anunci d'exposició al  Butlletí Oficial de la Província.  

 
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ Ordenança, el qui 
tingui un interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 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, podrà examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà 
definitivament aprovat. 

TERCER.-  L’ acord definitiu i el Text íntegre de la taxa del precepte modificat seran objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
 
I no havent més temes a tractar s'acaba la sessió essent les  13’40 hores, de la qual s'aixeca 
acta i en dono fe signant al peu en companyia del senyor  Alcalde-President. 

 
 
 

 EL PRESIDENT, EL SECRETARI 
 
 
 
 Carles Canongia i Gerona Joan Amengual i Tomé 
 
 


