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ACTA DE LA SESSIÓ extraordinaria núm. 10 REALITZADA PER PLE DE 
L'AJUNTAMENT EL DIA 31/10/2007. 
 
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia 31/10/2007, 
sota la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió extraordinaria de 
PLE DE L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen: 
 
ASSISTENTS A LA REUNIÓ: 
 
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA 
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE 
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE 
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE 
Mª MERCEDES SÁNCHEZ MARTÍNEZ ; TINENTA D'ALCALDE 
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR 
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA 
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE 
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA 
JOAN JOSEP LÁZARO MONCADA ; REGIDOR 
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA 
SEBASTIÁN GALLARDO ASENSIO ; REGIDOR 
JUAN JOSÉ RODRIGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR 
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA 
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA 
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR 
JERÓNIMO F. SALCEDO ANTÚNEZ ; REGIDOR 
CELESTINO A. SÁNCHEZ RAMOS ; TINENT D'ALCALDE 
CARLES FERNÁNDEZ GÓMEZ ; REGIDOR 
PERE RAMON i NADAL ; REGIDOR 
ORIOL ROVIRA i VERA ; REGIDOR 
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL 
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA ACCTAL. 
 
ABSENTS: 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
SERVEIS ECONÒMICS 
 
2.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 
2.01.- EXP.: HAVV2007/11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'ANY 2008. 
 
SERVEIS TERRITORIALS 
 
3.- ESMENA ERROR MATERIAL 
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3.01.- EXP.: SSAG070003. ESMENA ERROR MATERIAL ACORD PLE 
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA D’ INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA ROMÀNICA.  
 
DICTÀMENS 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
EXP.: XASP200709. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat 
dia 26 de setembre de 2007, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els 
components de la corporació. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. 
_____________________ 
 
2 APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS  
2.1 EXP.: HAVV2007/11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
PER A L'ANY 2008.  
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES 
DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2008. 
 
Expedient: HAVV2007/11. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
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. 
 
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 del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, en què s’aprova 
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals. 
Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció municipals. 
 
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa 
l’adopció dels acords següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents les 
modificacions de les Ordenances fiscals que a continuació es llisten. 
El text de les modificacions de les Ordenances fiscals consta a l’expedient com 
document 1. 
 
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2008 
 
1.- IMPOSTOS  
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  
 
2.- TAXES  
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral 
de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions 
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
2.5 Ordenança reguladora de la Taxa per serveis de cementiri municipal 
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de 
plaques, distintius, patents i d’altres d’anàlogues. 
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local. 
2.8 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats 
municipals i mercadet setmanal 
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d’infants 



municipals. 
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via 
pública.  
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva 
exclusiva d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques 
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega 
de mercaderies de qualsevol mena 
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal.lacions esportives 
municipals 
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 
mecànica a les vies públiques 
2.15 Ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’inspecció sanitària 
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars 
d’infants municipals. 
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària 
de funcionament del sector carni minorista. 
 
3.- PREUS PÚBLICS  
3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 de l’Ordenança general reguladora dels Preus 
públics  
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals 
 
SEGON: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2008 i següents la modificació de 
l’Annex Vies per categories. 
El text esmentat consta a l’expedient com document 1. 
 
TERCER: Derogar per a l’exercici 2008 i següents l’Ordenança fiscal 2.16 reguladora 
de la Taxa per l’assistència a tallers, cursos i seminaris juvenils, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 27 de desembre de 2006. 
 
QUART: Indicar que 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 28 de setembre de 2007: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals  
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles  
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques  
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana  
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials  
 
CINQUÈ: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords 
provisionals anteriors, així com el text complet de les Ordenances fiscals de nova 



redacció i de les Ordenances 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 esmentades, 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: Els acords definitius en matèria de modificació i derogació d’Ordenances fiscals 
per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 
 
1)Es publicarà una relació d’Ordenances que es deroguen.  
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 28 de setembre de 2007, es farà 
públic l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals  
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques 
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials 
 
SETÈ: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords definitius 
de les Ordenances fiscals de nova redacció i de les Ordenances modificades, de 
conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes locals als Departaments de Governació 
i d’Economia i Finances. 
 
VOTACIÓ:  
 
Vots a favor: 12 
Vots en contra: 8 
Abstencions: 1 
_____________________ 
 
3 ESMENA ERROR MATERIAL  
3.1 EXP.: SSAG070003. ESMENA ERROR MATERIAL ACORD PLE 



ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL BARRI DE LA ROMÀNICA.  
 
ESMENA ERROR MATERIAL ACORD PLE ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL PROGRAMA D’INTERVENCIÓ 
INTEGRAL AL BARRI DE LA ROMÀNICA. 
 
Expedient: SSAG070003. 
 
Havent observat un error material en el redactat d’un acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre de 2007, i de conformitat amb allò 
previst a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, 
 
S’ACORDA: 
 
Esmenar l’error material observat en el redactat del punt primer de l’acord adoptat pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 26 de setembre de 2007, referent a 
l’acceptació de subvenció de la Generalitat de Catalunya per al Projecte d’intervenció 
integral al barri de la Romànica, en el sentit que on posa: “subvenció de 2.827.888 €” hi 
ha de posar: 'subvenció de 2.827.883 €'. 
 
APROVAT PER UNANIMITAT MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA 
_____________________ 
 
I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acta, i va 
aixecar la sessió a les 21:05 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana 
present es transcriu folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números al , 
legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb 
la seva signatura l'Alcaldessa, amb mi, el Secretari general accidental, que en dono fe. 
 
L'ALCALDESSA, EL SECRETARI GRAL. ACCTAL., 
 


