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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRIIAA  II  UURRGGEENNTT  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL    
DDEE  1122  DDEE  DDEESSEEMMBBRREE    DDEE  22001133  

 
A la Vila d’Abrera , essent les 21.17 hores del dia 12 de desembre de 2013, es reuneixen a la 
Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per a la celebració de sessió 
extraordinària i urgent a la que fa referència l’article 78.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les 
Entitats Locals, els següents regidors i regidores: 
 
Alcaldessa presidenta        Sra.  Maria Soler Sala  (PSC) 
 
Tinents/tes d’alcaldessa     Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez (PSC) 

Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta (CIU) 
Sra. Cristina Bigordà Vargas (ICV) 
Sr.   Antonio Merino Requena (PSC) 
Sra. Montserrat Navarro Caraballo (PSC) 

 
Regidors/res delegats/des  Sr.   Francisco Sánchez Escribano (PSC) 

Sr.   Jesús Naharro Rodríguez (PSC) 
Sr.   Lluís Cirera Antón (CIU) 

 
Regidors/res                        Sr.   J. Antonio Castillo Guardia (PP) 

Sr.   Iván García Egea (PP) 
Sr.   Miguel Carrión Mateo (Ad’A) 
Sr.   J Andrés Martín Álamo (Ad’A) 
Sra. Silvia Caroz Pereira (Ad’A) 
Sr.   Iván Serrano Rodríguez (EU-IU) 

 
Secretària accidental          Sra. Isabel de la Cerda Fernández    
Interventora   Sra. Elena Couto Andrés 
 
Excusa la seva assistència: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz (PP) i el Sr. Francesc Xavier Bazán 
Sánchez (PXC).  
 
Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, declarada 
pública per la Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació dels assumptes inclosos dins 
de l’ordre del dia. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1r PUNT.- Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent. 
2n PUNT.- Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals.  
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1/164.- Ratificació de la urgència de la convocatòria extraordinària i urgent. 
 
Vist que per part de la Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent d’aquest ple 
municipal per tractar el tema que s’especifica a l’ordre del dia. 
 
Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la convocatòria 
tramesa. 
 
                                                             ACORD                             
 
Primer. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària que ha estat convocada pel 
dia d’avui a les 21.15 hores. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 11 
 

Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino 
Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez 
Escribano 
Grup Municipal del PP: Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 

 

En Contra: 4 
 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple.  
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1/165.- Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals.   
Expedient núm. C: 4.1 N: 2013/001 T: 00 V:00 
 
 

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i 
de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2014, s’han 
presentat reclamacions per persones (i entitats) legítimament interessades.  
 
No s’incorporen modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les Ordenances 
Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2014, i resulta el 
mateix text definitiu que es conté en document annex. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la  regidora d’Hisenda 
 proposa al Ple municipal, en ús de les atribucions que li atorga el Decret d’alcaldia numero 
13691, de 23 de juny de 2011, l’adopció de l’acord definitiu següent: 
 
ACORD 

 
Primer. Examinades aquestes reclamacions s’acorda desestimar les reclamacions  presentades 
pel bar “FIJATE TU”, en data 25 de novembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 8754 i per 
Juan Vergara Real i Sonia Carrasco Ruiz, en representació de la Plataforma d’Afectats per 
l’Hipoteca Baix Llobregat Nord i veïns/nes d’Abrera,  en data 28 de novembre de 2013, amb 
registre d’entrada núm. 8922. 
 
Segon.  Aprovar definitivament per a l’exercici 2014 i següents, l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals i l’Ordenança General de Preus 
Públics. 
 
Tercer. Aprovar definitivament per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les Ordenances 
Fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal 
núm. 2.02 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.03 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.04 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.05 

Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.08 

Reguladora de la taxa per a expedició i visat de documents i altres 
serveis administratius  

Ordenança Fiscal 
núm. 2.09 

Reguladora de la taxa per a serveis educatius, juvenils, culturals i 
socials 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.13 

Reguladora de la taxa per a la utilització especial i privativa, temporal o 
permanent de béns de domini públic 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.14 

Reguladora de la taxa sobre el servei de cementiris, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.16 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
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Ordenança Fiscal 
núm. 2.19 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius 

 
Quart. 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, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament,  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: 
 
Ordenança Fiscal 
núm. 2.02 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.03 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.04 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.05 

Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a 
l’exercici 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que s’aproven per primer cop. 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 

de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Barcelona. 

3) 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 i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament: 
 
 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.02 

Reguladora de l’impost sobre béns immobles 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.03 

Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.04 

Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.05 

Reguladora de l’impost sobre increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 

 
Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant  el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de 
publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per: 
 
Vots a favor: 9 
 

Grup Municipal del PSC: Sra. Maria Soler Sala, Sra. Guadalupe Marcos Giménez, Sr. Antonio Merino 
Requena, Sra. Montserrat Navarro Caraballo, Sr. Jesús Naharro Rodríguez i Sr. Francisco Sánchez 
Escribano.  
Grup Municipal de CiU: Sra. Mónica Torre-Marín Cuesta i Sr. Lluís Cirera Antón 
Grup Municipal d’ICV: Sra. Cristina Bigordà Vargas 

 

En Contra: 4 
 

Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, Sr. J.Andrés Martín Álamo i Sra. Silvia Caroz Pereira 
Grup Municipal d’EU-IU: Sr. Iván Serrano Rodríguez 

 
Abstencions: 2 
 

Grup Municipal del PP: Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea.  

 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  les              
21.40 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 12 de desembre de 2013.  
 
 
La Secretària accidental,                            L’Alcaldessa, 
 
 
 
 
Isabel de la Cerda Fernández                                                                   Maria Soler Sala 
 
 
 
 
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1c de la sessió del Ple Municipal de data 31 
de gener de 2014 
 


