
 

 

 

1.- Presidència o alcaldia. Altres. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

DEL PLE EXTRAORDINARI DE CARÀCTER URGENT.  

 

Ratificar 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 i 6 

abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: s'absté 

- ERC-AM: s'absté 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: vota a favor 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 

 
 

 

2.- Hisenda. Ordenances fiscals. RESOLUCIÓ AL•LEGAC IONS I 

APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS EXERCICI 20 15. 

 
Desestimar les al·legació formulades pel Sr. Miquel Truyols Rocabruna, actuant 
com en qualitat de Portaveu del grup municipal de Esquerra Republicana de 
Catalunya a l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, de data 19 de desembre 
de 2014, i número de registre 13.344, i pel Sr. Jaume Oliveras Malla actuant 
com en qualitat de Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, de data 
19 de desembre de 2014, i número de registre 13.350 

 
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. 

 
 



Per 8 vots a favor dels grups municipals PSC-PM, ICV-EUIA i la VdPsiP, 6 vots 
en contra dels grups municipals de CiU i ERC-AM, i 2 abstencions del grup 
municipal del PP, s’acordà: 

 

 
- 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 2015 i següents 

 

- Aprovar per a l’exercici 2015 i següents la modificació de les Ordenances 

fiscals que a continuació es relacionen: 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles  

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres  

Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de 

naturalesa urbana  

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. 12 Taxa per aprofitament especial del domini públic 

local a favor d'empreses explotadores del servei de subministraments d'interès 

general 

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. 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. 27 Taxa per la tinença, captura, manutenció i eliminació 

d’animals domèstics 



 

 

Ordenança Fiscal núm. 31 Taxa per autoritzacions sanitàries 

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

comunicades en matèria d’urbanisme 

 

- 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 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 2.014. 

 

Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

rdenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 

 

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

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, 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 30 de setembre de 

2014, 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 Impost sobre Béns Immobles 

Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 

Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre Activitats Econòmiques 

Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres 

Ordenança Fiscal núm. 5 Impost sobre l’Increment de 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 la publicació 

d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

 

Sotmès a votació aquest punt, resulten un total de 8 vots a favor, 6 vots en 

contra i 2 abstencions. A continuació es mostra el detall per grups: 

- CIU: vota en contra 

- ERC-AM: vota en contra 

- ICV-EUIA-E: vota a favor 

- PP: s'absté 

- PSC-PM: vota a favor 

- VDPSIP: vota a favor 
 
 

 

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

ajuntament. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL PARC 

DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS.  



 

 

 

1. Ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci del Parc de l’Espai 

d’Interès Natural de Gallecs de deixar sense efectes la modificació dels 

Estatuts del consorci del Parc aprovada en la seva sessió de data 27 de març 

de 2012. 

 

2. Ratificar la modificació dels articles dels Estatuts del Consorci del Parc de 

l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, que es detalla en Annex que quedaran 

redactats conforme al contingut que s’indica. 

 

3. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies, 

mitjançant anuncis en el BOP, el DOGC i el tauler d’anuncis de la Corporació. 

 

4. Tenir l’acord de ratificació de la modificació dels Estatuts per definitivament 

aprovat si en el període d’informació pública no es formulen al•legacions o 

suggeriments al respecte, i en aquest supòsit publicar l’anunci d’aprovació 

definitiva i el text íntegre dels articles modificats en el BOP i l’anunci 

d’aprovació definitiva en el DOGC i el tauler d’anuncis de la Corporació, tot fent 

referència del BOP en el qual s’hagi publicat la modificació. 

 

 

ANNEX 

2.1. Nova redacció de l’article 1.1: 

 

“1.1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en 

matèria d’ordenació del territori i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), i els 

municipis de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i 

Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac, representats 

pels seus respectius Ajuntaments, constitueixen el Consorci del Parc de l’Espai 

d’Interès Natural de Gallecs, de naturalesa autonòmica i amb caràcter voluntari 



i naturalesa administrativa, amb la finalitat de dur a terme les actuacions que 

preveuen aquests Estatuts i d’acord amb allò que estableix la legislació vigent 

en matèria de consorcis.  

 

El consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i s’hi 

relaciona mitjançant el departament competent en matèria d’ordenació del 

territori.” 

 

 

2.2. Nova redacció de l’article 1.3: 

 

“1.3. L’acord del Consell Plenari d’admissió de nous membres requerirà el vot 

favorable de dues terceres parts del total dels vots ponderats dels membres de 

dret, i comportarà l’establiment del seu percentatge de participació.” 

 

 

2.3. Afegir un apartat 4 a l’article 1: 

 

“1.4. L’Incasòl deixarà de ser membre del Consorci a tots els efectes en la data 

que procedeixi a la cessió dels terrenys de la seva propietat referits en l’article 

19 del Pla Director de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs al Consorci.” 

 

2.4. Nova redacció de l’article 3.2: 

 

“3.2. Tanmateix aquest àmbit podrà ser ampliat amb la incorporació d’espais 

contigus, per a la qual cosa caldrà l’acord del Consell Plenari adoptat amb el 

vot favorable de la majoria absoluta del total dels vots ponderats dels seus 

membres de dret.” 

 

2.5. Nova redacció de l’article 4:  



 

 

 

“Article 4. Domicili 

El Consorci tindrà el seu domicili a Can Jornet Xic de Mollet del Vallès. 

Tanmateix aquest domicili podrà ser canviat per acord del Consell Plenari 

adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del total dels vots ponderats 

dels seus membres de dret.” 

 

2.6. Nova redacció de l’article 9.1: 

 

“9.1. El Consell Plenari és l’òrgan superior del Consorci, i està format pels 

membres següents, nomenats i substituïts per les entitats consorciades: 

 

a) Quatre representants de la Generalitat de Catalunya, designats pel titular del 

departament competent en matèria d’ordenació del territori, amb un vot 

ponderat de tres vots per cada representant. 

b) Quatre representants de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

c)Tres representants de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 

d)Un representant de l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

e)Un representant de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. 

f)Dos representants de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

g)Un representant de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.” 

 

 

2.7. Nova redacció de l’article 10.1: 

 

“10.1. El/La president/a serà el conseller/a del departament competent en 

matèria d’ordenació del territori, o la persona que aquest designi mitjançant 

resolució.” 

La vicepresidència primera serà un dels representants en el Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès, a l’elecció d’aquest, la vicepresidència 



segona serà un dels representants en el Consell Plenari de l’Ajuntament de 

Santa Perpètua de Mogoda, a l’elecció d’aquest, i la vicepresidència tercera 

serà el representant d’un altre ajuntament consorciat en el Consell Plenari que 

la resta d’ajuntaments participants en el Consorci proposin.” 

 

2.8. Nova redacció de l’article 10.3: 

 

“10.3. Les vicepresidències substituiran pel seu ordre de prelació la Presidència 

en totes les seves funcions en casos de malaltia, absència o vacant.” 

 

2.9. Nova redacció de l’article 11.1: 

 

“11.1. El Consell Plenari es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat 

semestral per tractar els assumptes de la seva competència. En sessió 

extraordinària, totes les vegades que sigui necessari, prèvia convocatòria de la 

Presidència, o bé a proposta de la tercera part del total dels vots ponderats dels 

seus membres.” 

 

2.10. Nova redacció de l’article 11.4: 

 

“11.4. En tot allò no previst en aquests estatuts respecte al funcionament del 

Consell Plenari, s’aplicarà supletòriament la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú pel funcionament dels òrgans 

col•legiats.” 

 

2.11. Nova redacció de l’article 13: 

 

“Article 13. Règim d’adopció d’acords 



 

 

Els acords s’adoptaran per la majoria del vot ponderat dels membres que es 

trobin presents en el moment de la votació. En cas d’empat el vot del President 

del Consorci tindrà caràcter diriment. 

 

No obstant, requerirà l’acord del Consell Plenari amb majoria de dos terços del 

total dels vots ponderats del nombre legal dels seus membres en els supòsits 

següents: 

a) Modificació dels Estatuts 

b) Aprovació del reglament de règim interior 

c) Incorporació de nous membres 

d) Aprovació del pressupost anual 

e) Aprovació del pla de gestió anual 

f) Nomenament de la Gerència 

g) Aprovació dels comptes anuals 

h) Dissolució i liquidació del Consorci 

 

Es podrà delegar el vot en favor d’un altre membre del Consell Plenari. La 

delegació de vot s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria abans de 

començar la sessió.” 

 

2.12. Nova redacció de l’article 14.3: 

 

“14.3. Els seus membres, així com els suplents que els substitueixen en els 

casos d’absència, de vacant, de malaltia, o per qualsevol altra causa 

justificada, seran designats pel president del Consorci, a proposta, si s’escau, 

de les entitats consorciades. 

La suplència s’haurà de comunicar per escrit a la Secretaria abans de 

començar la sessió.” 

 

2.13. Nova redacció de l’article 15.1: 



 

“15.1. La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat 

semestral per tractar els assumptes de la seva competència. El dia i hora de les 

sessions seran determinats, de manera genèrica, per la Presidència. 

També es reunirà de forma extraordinària per decisió de la Presidència o a 

proposta de qualsevol vocal de la mateixa.” 

 

2.14. Nova redacció de l’article 20: 

 

“Article 20. Règim del personal 

20.1. El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i 

ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 

consorciades. No es pot contractar personal laboral fix. 

20.2. Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, es pot contractar personal 

laboral temporal.” 

 

2.15. Nova redacció de la lletra a) de l’article 24.1: 

 

“a) Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria 

d’ordenació del territori i l’INCASÒL, el 51%.” 

 

 

2.16. Nova redacció de l’article 24.3: 

 

“24.3. El Consell Plenari del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el vot 

favorable de les tres cinquenes parts del total dels vots ponderats dels seus 

membres de dret, podrà modificar les aportacions dels ens consorciats i 

aprovar-ne d’extraordinàries. En aquests supòsits serà necessària la ratificació 

expressa dels corresponents òrgans dels ens consorciats, i en el supòsit que 



 

 

no es donés aquesta ratificació, restaria suspesa la participació en el Consorci 

de l’ens afectat.” 

 

 

2.17. Nova redacció del títol i de l’apartat 1 de l’article 25: 

 

“Article 25. Règim pressupostari 

25.1. El règim pressupostari aplicable al consorci és el que determina la 

normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest 

tipus d’entitats, i als criteris o normativa de desplegament que pugui dictar 

l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya.” 

 

2.18. Nova redacció de l’article 26: 

 

“Article 26. Comptabilitat i fiscalització del Consorci 

26.1. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa 

reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus 

d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció 

General de la Generalitat de Catalunya. 

26.2. El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc 

del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa 

reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la 

Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 

 

2.19. Nova redacció de l’article 28: 

 

“28.1. Els ens consorciats podran separar-se del Consorci, d’acord amb allò 

que disposa la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector 

públic i altres mesures de reforma administrativa, o disposicions legals vigents 



que siguin d’aplicació en cada moment, sempre que es donin les condicions 

següents:  

 

a) Que estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions anteriors 

amb el Consorci.  

b) Que garanteixin el compliment de les obligacions pendents.  

 

28.2. Un cop rebuda la comunicació de l’exercici del dret de separació per part 

d’un dels membres del Consorci, caldrà que el Consell Plenari es reuneixi per 

tal d’acordar la continuïtat del Consorci i impulsar les modificacions estatutàries 

i pressupostàries oportunes; o, eventualment, per al supòsit que no s’acordés la 

continuïtat del Consorci, procedir a la seva dissolució. 

28.3. Calculada la quota de separació que correspon al membre que ha exercit 

el seu dret de separació, el Consell Plenari haurà d’acordar la forma i les 

condicions del seu pagament. 

28.4. L’efectiva separació del Consorci del membre que ho hagi demanat 

només es produirà una vegada que la quota de separació estigui determinada, 

en el cas que la quota sigui positiva, o una vegada que s’hagi pagat el deute, 

en el cas que la quota sigui negativa.” 

 

2.20. Nova redacció de l’article 29: 

 

 

“Article 29. Dissolució del Consorci 

29.1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Per acord unànime dels ens consorciats.  

b) Per separació d'algun o alguns dels seus membres, llevat que la resta de 

membres acordin la seva continuïtat i segueixin formant part del Consorci, al 

menys, dues Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o 



 

 

dependents de més d’una Administració, de conformitat amb allò que estableix 

l’esmentada Llei 15/2014, de 16 de setembre. 

c) Per impossibilitat d'assolir els seus objectius.  

d) Per incompliment de l'objecte.  

e) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

29.2. La dissolució del Consorci requerirà l’acord del seu Consell Plenari, 

adoptat amb el vot favorable d’un mínim de tres cinquenes parts del total dels 

vots ponderats dels seus membre de dret, i la ratificació per part dels òrgans 

competents dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords esmentats, 

cada ens consorciat conservarà el seu dret de separació, d’acord amb l’article 

28. 

29.3. L'acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci, adoptat de 

conformitat amb la normativa legal vigent que sigui d’aplicació en cada 

moment, especificarà la forma de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les 

seves obres i instal•lacions a les administracions consorciades, basant-se en 

els criteris de preservació de l'interès públic i d'equitat respecte a les 

aportacions que hagi efectuat cada ens consorciats al llarg de la duració del 

Consorci.  

 

 

L'acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal del 

Consorci, amb respecte a tots els seus drets.” 

 
Sotmès a votació aquest punt, s’accepta per unanimitat dels setze regidors 
presents dels disset que composen la Corporació, i per tant, conforme a 
l’establert a l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 

 
 

 



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

ajuntament. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 

TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL.  

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 2, 6, 10, 13, 18, 19, 

26, 27, 30 i 33 dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental.  

 

 

SEGON.- Delegar al del Consorci de Turisme del Vallès Occidental per una 

millor coordinació del procediment, la publicació dels acords de l’exposició 

pública, que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies 

en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la 

Província, i a la web del Consorci. Delegar també la resolució de les 

al•legacions, si es presenten, i la seva aprovació definitiva.  

 

 

TERCER. Notificar aquests acords al Consorci de Turisme del Vallès 

Occidental i un cop els Estatuts aprovats definitivament es procedeixi per part 

del Consorci de Turisme, a la seva publicació i al trasllat dels acords i estatuts 

modificats, a la Direcció General d’Administració Local, de conformitat amb 

l’article 313.5 del Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Corporacions 

Locals, per a la corresponent modificació de la inscripció del Registre d’Entitats 

Locals de Catalunya. 

 
 
Sotmès a votació aquest punt, s’accepta per unanimitat dels setze regidors 
presents dels disset que composen la Corporació, i per tant, conforme a 
l’establert a l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, s’acordà: 

 

 
 



 

 

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

ajuntament. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA 

GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL.  

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Capítol primer, Disposicions 

Generals, dels articles 5, 7, 12, 13, 18, dels Estatuts del Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Occidental. El text dels Estatuts modificat 

s'acompanya com annex. 

 

Segon.- Delegar al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental 

per una millor coordinació del procediment, la publicació dels acords de 

l’exposició pública, que d’una manera conjunta es realitzarà durant el termini de 

trenta dies en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial 

de la Província, i a la web del Consorci. Delegar també al Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Occidental la resolució de les al•legacions, si es 

presenten, i la seva aprovació definitiva Un cop aprovats definitivament els 

Estatuts es procedirà pel Consorci al trasllat dels acords i estatuts modificats a 

la Direcció General d’Administració Local, per a la corresponent inscripció de la 

modificació en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya de conformitat amb 

l’article 313.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les Corporacions 

Locals. 

 

Tercer.- Notificar aquests acords al Consorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Occidental. 

 
Sotmès a votació aquest punt, s’accepta per unanimitat dels setze regidors 
presents dels disset que composen la Corporació, i per tant, conforme a 
l’establert a l’article 114.3.d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, s’acordà: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 
 



 
 

 



 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 



 

 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
 

 



 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 

 



 


