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PLE DE L'AJUNTAMENT
SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 5

PRE-ACTA
LLISTA DE CONVOCATS
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JOSEP TORRELLA I OLIVÉ ; REGIDOR (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA

ORDRE DEL DIA
1.-

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
SERVEIS ECONÒMICS

2.APROVACIÓ BASES
2.01.- EXP.: XXXX. BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS
ECONÒMICS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
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3.MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL
3.01.- EXP.: HAVV2013/02. MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L'ANY 2013.
SERVEIS TERRITORIALS
4.APROVACIÓ
4.01.- EXP.: UPVV130001. APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL MAPA
ESTRATÈGIC DEL SOROLL DE BARBERÀ DEL VALLÈS.
5.MODIFICACIÓ ESTATUTS
5.01.- EXP.: UGVV130001. MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA
DEFENSA DEL RIU BESÒS.
ALCALDIA
6.DONAR COMPTE AL PLE
6.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
7.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

8.-

PRECS I PREGUNTES.

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201304. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
24 d'abril de 2013, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
corporació.
_____________________
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APROVACIÓ BASES

2.1

EXP.: XXXX. BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS
ECONÒMICS DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

BASES PARTICULARS REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS DE L'IMPOST
SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Ateses les competències municipals, regulades a nivell general del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret legislatiu
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781/1986 de 18 d’abril i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vista la Llei 38/2003 de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, publicada en el BOE
núm 276 de 18 de novembre i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret
887/2006.
Atès l’escrit presentat pel Síndic de Greuges de data 3 de maig de 2013.
Atesa la necessitat d’establir uns criteris i normes bàsiques que regulin els processos dels
ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana,
com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual efectuades per necessitat
extrema, es pretén subvencionar les transmissions de l’habitatge habitual en els supòsits de
dació en pagament d’un deute hipotecari, d’execució hipotecària i les compra-vendes sempre
que el preu total es destini a pagar el deute hipotecari de l’habitatge i no sigui superior al
mateix.
S’ACORDA:
Aprovar les bases annexes reguladores dels ajuts econòmics de l’impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana, de transmissions de l’habitatge habitual en els
supòsits de dació en pagament d’un deute hipotecari, d’execució hipotecària i les
compra-vendes sempre que el preu total es destini a pagar el deute hipotecari de l’habitatge i
no sigui superior al mateix.
_____________________
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MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL

3.1

EXP.: HAVV2013/02. MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2013.

MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2013.
Expedient: HAVV2013/02.
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.
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 del Regidor d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 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 2013
3.- PREUS PÚBLICS
3.1 Annex 16 de l’Ordenança general reguladora dels Preus públics
3.2 Annex tarifes
SEGON: Aprovar la derogació de:
- Taxa 2.16.
TERCER: 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
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28 de setembre de 2012:
QUART: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i 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.
_____________________
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APROVACIÓ

4.1

EXP.: UPVV130001. APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL MAPA
ESTRATÈGIC DEL SOROLL DE BARBERÀ DEL VALLÈS.

APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL MAPA ESTRATÈGIC DEL SOROLL DE
BARBERÀ DEL VALLÈS.
Expedient: UPVV130001.
Atès el contingut dels antecedents que hi ha relatius al “Mapa Estratègic de soroll de
l’aglomeració d’àmbit supramunicipal del Vallès Occidental constituïda pels municipis de
Sabadell, Badia del Vallès i Barberà del Vallès”, aprovat definitivament pel Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en data 2 de novembre de 2009.
Atès que conforme a l’article 27.2 del Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica, aprovat per Decret 176/2009, de 10 de novembre,
els mapes estratègics de soroll s’han de revisar cada cinc anys, a comptar des de la data límit
fixada per a la seva aprovació per la normativa vigent.
Atès que, amb aquesta finalitat, l’Ajuntament va encarregar a l’entitat Laboratori
d’Enginyeria Acústica i Mecànica – Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC)
l’elaboració del document d’ “Actualització del mapa estratègic de soroll del municipi de
Barberà del Vallès”, amb la financiació de la Diputació de Barcelona, mitjançant subvenció
per al programa de Catàleg de suport als serveis i les activitats locals 2012.
Atès el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, favorable a l’aprovació
inicial del document esmentat per tal d’integrar-lo de forma òptima en l’aglomeració del
Vallès Occidental, i de donar així compliment a la normativa vigent.
Vist el contingut dels articles 6, 7 i 27 del Reglament que atribueixen als ajuntaments la
competència per elaborar i aprovar els mapes estratègics de soroll dins del seu àmbit
municipal, previ tràmit d’informació pública per un termini no inferior a un mes, i que
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contemplen l’obligatorietat de donar trasllat dels acords adoptats i la documentació elaborada
al departament competent en matèria de contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya
a efectes de coordinar i aprovar el corresponent mapa estratègic de soroll de l’aglomeració
d’àmbit supramunicipal.
Vist l’article 9.2 c) que prescriu l’obligació de les administracions públiques, en virtut del
dret dels ciutadans d’accedir a la informació ambiental, d’inserir en els diaris oficials els
anuncis relatius a l’aprovació dels mapes estratègics de soroll, els quals indicaran les
condicions d’accés al seu contingut íntegre.
És per tot això que, de conformitat amb els antecedents i informes que hi ha a l’expedient de
referència; amb l’informe previ de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Obres, Activitats,
Mobilitat, Trànsit i Transport, Espai Públic, Serveis, Polítiques d’Habitatge, Medi Ambient i
Sostenibilitat, i Patrimoni Històric-Arquitectònic;; i fent ús de les competències que atribueix
a aquest òrgan municipal l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l’Actualització del Mapa estratègic de soroll del municipi de
Barberà del Vallès, segons document elaborat pel Laboratori d’Enginyeria Acústica i
Mecànica – Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC), que hi ha a l’expedient.
SEGON: Sotmetre aquest acord, juntament amb la documentació referida al Mapa
inicialment aprovat, a informació pública durant un termini d’un mes, mitjançant la
publicació dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que indicaran l’accés al contingut íntegre del
Mapa mitjançant la web municipal. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat
al·legacions i/o reclamacions al respecte restarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar cap altre acord de forma expressa.
TERCER: Donar trasllat d’aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, així
com als Ajuntaments de Sabadell i de Badia del Vallès.
_____________________
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MODIFICACIÓ ESTATUTS

5.1

EXP.: UGVV130001. MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER A
LA DEFENSA DEL RIU BESÒS.

MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS.
Expedient: UGVV130001.
Vist l’escrit presentat pel Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs mitjançant el
qual es demana la ratificació pel ple d’aquest Ajuntament de la modificació dels seus estatuts
d’acord amb el contingut de l’informe jurídic i del certificat de l’acord de la Junta General
del Consorci de data 28 de febrer de 2012 tramesos amb aquesta finalitat.
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Atès que, segons resulta de l’informe jurídic emès pel Secretari del Consorci per a la Defensa
de la Conca del riu Besòs, l’objectiu principal de la seva modificació consisteix en incorporar
de forma explícita la competència del Consorci en actuacions de sanejament en baixa als
claveguerams municipals, a més d’aprofitar per actualitzar la darrera versió incorporant
aquells aspectes que havien quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves
tecnologies i/o novetats legislatives.
Atès l’acord del ple de l’Ajuntament de data 25 de novembre de 1998 pel qual es va
incorporar d’aquest Ajuntament al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
I atès el contingut de l’informe favorable emès al respecte pels serveis tècnics municipals.
Considerant que segons preveu l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), la
modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha
de ser ratificada per les entitats consorciades amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació.
Considerant que, en aquest sentit, l’article 313 del ROAS estableix que l’acord d’aprovació i
modificació dels estatuts del consorci s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels membres de la corporació; que a més s’ha de sotmetre juntament amb els
estatuts a informació pública pel termini de trenta dies i en la forma que estableix l’article
160 del mateix Reglament; i, finalment, que tant l’acord com els estatuts s’han de trametre a
la Direcció General d’Administració Local.
És per tot això que, d’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; de
conformitat amb el que disposen els preceptes reglamentaris abans esmentats; amb el
dictamen favorable de la Comissió informativa corresponent; i fent ús de les competències
que atribueix al ple de l’Ajuntament l’article 52.2, apartat b) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
tenint en compte, així mateix, el quòrum requerit per a la votació del present acord per
l’article 114.3, d) d’aquesta última norma esmentada; es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci per a la Defensa de
la Conca del riu Besòs, segons informe i resta de documentació tramesa pel President de dit
consorci a l’Ajuntament, que consta a l’expedient.
SEGON: Sotmetre a informació pública, pel termini de 30 dies hàbils, el present acord
d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca
del riu Besòs, mitjançant la inserció dels edictes corresponents als diaris oficials i al tauler
d’anuncis de la corporació tot indicant que el text dels mateixos modificats, es correspon amb
els publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 04/04/2012 per part del
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.
TERCER: Considerar aprovada definitivament la modificació dels Estatuts del Consorci, pel
que fa a la competència municipal, si durant l’esmentat termini d’informació pública no es
presenta cap tipus de reclamació ni al·legació al respecte.
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QUART: Publicar l’esmentada aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts en els
Diaris oficials, amb remissió al text publicat en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 04/04/2012 per part del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, si
no hi ha hagut modificacions del mateix, o en tot cas esmentant les mateixes.
CINQUÈ: Notificar l’aprovació definitiva al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu
Besòs, a la resta d’ens consorciats i a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
_____________________
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DONAR COMPTE AL PLE

6.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1 i annex 2.
_____________________
7.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

8.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

