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AACCTTAA  DDEE  LLAA  SSEESSSSIIÓÓ  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÀÀRRIIAA  DDEELL  PPLLEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  3311  DD’’OOCCTTUUBBRREE  
DDEE  22001133  

 

A la Vila d’Abrera, essent les 18:00 hores del dia 31 d’octubre 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 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.   Antonio Rodríguez Ruiz (PP) 

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                             Sra. Mónica Clariana Nicolau 
 

 
Excusa la seva assistència: El Sr. Francesc Xavier Bazán Sánchez (PXC) 
 

Comprovada l’existència del quòrum necessari perquè es pugui celebrar la sessió, per la 
Presidència, es procedeix a obrir el debat i votació de l’assumpte inclòs dins de l’ordre del 
dia:   
                                                                                                 
1r i ÚNIC PUNT.- Ordenances fiscals municipals 2014. 
 

L’Alcadessa presenta la proposta d'acord que literalment diu:  
 

“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 
l’esmentat estableix que les ordenances Fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels  
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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. 
 

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 i 
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. 
 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les Ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 

Vist l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora 
de  les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat 
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú 
dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 

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. 
 

Vist l’informe favorable d’Intervenció núm. 131024-05 de data 24 d’octubre de 2013. 
 

Atès que aquesta proposició d'acord ha estat dictaminada  favorablement en la passada 
reunió de la Comissió Informativa General del dia 28.10.2013, per sis vots a favor 
corresponents al Grup Municipal PSC i sis abstencions corresponents al Grup Municipal PP, 
Ada i EU-IU.   
 

D’acord amb l’exposa’t anteriorment, la  regidora d’Hisenda  proposa al Ple municipal, en 
us de les atribucions que l’atorga el Decret d’alcaldia numero 13691, de 23 de juny de 
2011, l’adopció del següent  

ACORD 
 

Primer. Aprovar provisionalment 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. 
 

Segon.  Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen: 
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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 

Ordenança Fiscal 
núm. 2.19 

Reguladora de la taxa per la prestació de serveis esportius 

 

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, 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 la taxa 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. 
 

Quart. 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 
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Ordenança Fiscal núm.2.04 reguladora de la taxa 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. Esposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
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 i en el diari de major 
difusió 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. 
 

Sisè. Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona. ”  
 
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,  Jesús Naharro Rodríguez i 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: 7 
 
Grup Municipal del PP: Sr. Antonio Rodríguez Ruiz, Sr. Joan A. Castillo Guàrdia i Sr. Iván García Egea 
Grup Municipal d’Ad’A: Sr. Miquel Carrión Mateo, J. Andrés Martín Álamo i Silvia Caroz Pereira  
Grup Municipal de EU-IU: Sr. Ivan Serrano  
 
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquest Ple.  
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per finalitzada la sessió, essent  
les 19.51 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 04 de novembre de 2013. 
 
                                                                                                          Vist-i-plau 
 
La Secretària,                                                                                    L’Alcaldessa, 
   
Mónica Clariana Nicolau                                                                   Maria Soler Sala 
  
Aquesta acta ha estat aprovada per acord núm. 1/151 de la sessió del Ple Municipal de 
data 29 de novembre de 2013 
 


