
 

 

1.- Altres. Altres. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE PLE DE 

L’AJUNTAMENT EXTRAORDINÀRI DE CARÀCTER URGENT.  

 

Es ratifica la convocatòria del Ple de l'Ajuntament extraordinari de caràcter 

urgent referida a la totalitat d'assumptes que configuren l'ordre del dia. 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 10 vots a favor, 2 vots en 

contra i 5 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: s'absté 

- ERC-AM: vota a favor 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota en contra 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vot a a favor 
 
 
 
 
 
 

2.- Hisenda. Ordenances fiscals. RESOLUCIÓ DE LES A L•LEGACIONS I 

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS PER A 

L’EXERCICI 2013.  

 

Primer.- Aprovar la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 

Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 

l’exercici 2013 i següents.  

 

Segon.- Aprovar per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

 

 



Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica 

 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres 

 

Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor 

dels terrenys de naturalesa urbana 

 

Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per serveis urbanístics 

 

Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del 

sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i 

pels controls posteriors a l’inici de les activitats 

 

Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d'escombraries i altres residus urbans 

 

Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per prestacions especials de la Policia 

 

Ordenança Fiscal núm. 11 Taxa de Cementiri Municipal 

 

Ordenança Fiscal núm. 13 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en 

terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de 

les voreres 



 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 14 Taxa per utilització privativa o aprofitament especial 

de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de 

qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a 

aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

 

Ordenança Fiscal núm. 15 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 

taules i cadires amb finalitat lucrativa 

 

Ordenança Fiscal núm. 16 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 

 

Ordenança Fiscal núm. 17 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i 

ambulants i rodatge cinematogràfic 

 

Ordenança Fiscal núm. 18 Taxa per utilització de locals i instal·lacions 

municipals 

 

Ordenança Fiscal núm. 21 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

 

Ordenança Fiscal núm. 24 Taxa per a la prestació de serveis culturals i socials 

 

Ordenança Fiscal núm. 25 Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, 

bastides i altres instal·lacions anàlogues 

 

Ordenança Fiscal núm. 27 Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació 

d’animals domèstics 

 



Ordenança Fiscal núm. 28 Taxa per l’ocupació d’espais i utilització de les 

instal·lacions i serveis del parc de l’hostal del fum 

 

Ordenança Fiscal núm. 29 Taxa per la utilització de la deixalleria municipal 

 

Ordenança Fiscal núm. 32 Taxa per llicències o la comprovació d’activitats 

comunicades en matèria d’urbanisme 

 

 

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 28 de setembre de 2012: 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica 

 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres 

 

Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor 

dels terrenys de naturalesa urbana 



 

 

 

Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i 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 28 de setembre de 

2012, 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. 1 Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles 

 

Ordenança Fiscal núm. 2 Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 

Mecànica 

 

Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques 

 

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre Construccions, 

Instal·lacions i Obres 

 

Ordenança fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor 

dels terrenys de naturalesa urbana 



 
Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 10 vots a favor, 2 vots en 
contra i 5 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups 
 

- CIU: s'absté 
- ERC-AM: vota a favor 
- ICV-EUIA-E: vota a favor 
- PP: vota en contra 
- PSC-PM: vota a favor 
- VDPSIP: vota a favor 

 
 
 

 

 

 

3.- Assumptes generals. Administració general i tem es diversos 

ajuntament. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AUTORITAT DEL TRANSPO RT 

METROPOLITÀ, L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMA NS I 

L’EMPRESA FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA, PER A LA  

MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CAR RETERA 

A PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS  

 

PRIMER.- Aprovar el Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 

l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans i 

l’empresa Ferrocarriles y Transportes, SA, per a la millora del servei de 

transport de viatgers per carretera a Palau-solità i Plegamans, per a l’any 2012, 

conforme al text s’assenyala en Annex. 

 

SEGON.- Assumir l’Ajuntament el finançament dels serveis de transport 

mitjançant aportació per a l’any 2012 de 102.940,25 .€ amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 30320.44000.22300. 



 

 

 

TERCER.- Portar a terme els tràmits necessaris per a les finalitats que es 

persegueixen. 

 

QUART.- Comunicar aquest acord a les entitats i empresa que intervenen amb 

expressió dels recursos que es puguin interposar en contra, així com a la 

Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya tot acompanyant una 

còpia del protocol addicional de referència subscrit, conforme a allò preceptuat 

per l’article 309 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 

 
 
 
Sotmès a votació aquest punt, s'accepta per unanimitat 


