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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ    
REALITZREALITZREALITZREALITZATATATAT EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009, Núm.  EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009, Núm.  EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009, Núm.  EL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2009, Núm. 10101010/2009./2009./2009./2009.    

 
 

ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:ASSISTENTS:    
 
Alcalde:          Il·lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:        Sr. Manel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 

Sr. Santiago Raymi Fortuny del Grup Municipal de CIU 
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC 
Sr. Miquel Estapé i Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Jordi Font i Riu del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen Las Heras i Cisneros del Grup Municipal del PSC 

 
 
A la Roca del Vallès, essent les vint hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de 
Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, Montserrat Justribó i Parra, prèvia 
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la 
Corporació municipal, es procedeix, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària i 
urgent, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint  hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
    
    

ORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIAORDRE DEL DIA    
 

A) Assumptes de tràmitA) Assumptes de tràmitA) Assumptes de tràmitA) Assumptes de tràmit    

A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió. 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries    
 
B.1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany, mitjançant la qual 
s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració del  Vallès Oriental Televisió SLU. 
 
B.2. Modificació de crèdits número 14-2009. 
 
B.3 Modificació de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals 
del  2010. 
 
B.4 Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica 
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B.5. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
béns immobles. 
 
B.6. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
activitats econòmiques. 
 
B.7. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a la Taxa per la 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
 
 

AAAA)))) Assumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmitAssumptes de tràmit    

 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Bé. Bona nit. Donem inici a la sessió plenària, extraordinària i urgent de 05 
de novembre quan són les 20.00 hores del vespre. 
Aprofito, al començar aquesta sessió plenària, per anunciar-vos que ens acompanya la 
interventora accidental, l’Anna Moreno, que està en substitució de la Júlia Mayans que 
ha demanat excedència, comissió de serveis, perdó. 

A.1. Ratificació del caràcter urgentA.1. Ratificació del caràcter urgentA.1. Ratificació del caràcter urgentA.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió. de la convocatòria de la sessió. de la convocatòria de la sessió. de la convocatòria de la sessió.    
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- El primer bloc de l’ordre del dia tracta d’assumptes de tràmit amb un únic 
punt que és la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió. 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Bé. Els plens són habitualment els dijous, habitualment, també, aquest Ple 
d’ordenances no encaixa amb dates de plens ordinaris i per tant, normalment es fa una 
convocatòria d’un Ple Extraordinari, en aquesta ocasió, a més, és extraordinari i urgent 
perquè la convocatòria va sortir divendres i si volíem fer el Ple dijous i no esperar-nos a 
divendres, que és un dia que no és habitual, per això es va decidir que havia de ser 
urgent i així es va fer. 
És tot. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Si. Moltes gràcies. 
Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun comentari, Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Si.  
Aquest és un Ple que s’ha de convocar cada any a primers de novembre per a 
l’aprovació de les ordenances fiscals i per què els terminis d’aprovació inicial, 
d’exposició al públic i per què puguin ser efectives a partir de l’1 de gener, la seva 
publicació, un cop l’aprovació definitiva, se sap que s’han de convocar a primers de 
novembre. Normalment és un Ple Extraordinari perquè, normalment, no coincideix 
amb les dates, això és habitual, el que ens va sorprendre és que es convoqués per 
urgència, quan ja se sap d’un any per l’altre que en aquestes dates s’ha de convocar un 
Ple, no entenem justificada la urgència d’aquest Ple, que es convoqui per urgència. 
Evidentment, que es convoqui en aquestes dates, és obligat per arribar a terminis, però 
entenem que es podia haver convocat amb temps suficient per a poder tenir el temps 
perquè la oposició, en aquest cas el nostre grup municipal, pogués fer tota la revisió de 
forma serena i adequada i no a corre-cuita com s’ha hagut de fer, per tant, ja estem 
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acostumats, ja hem vist que no és el primer ple, per urgència, que es convoca sense 
una justificació clara i, dir que ha marxat la interventora com se’ns va dir en la 
Comissió Informativa, entenem que no és justificació perquè, en última instància, 
només es modifiquen set ordenances i les úniques modificacions és fixar uns tipus a 
l’alça com després veurem. Només en un dels casos s’ha hagut de fer un estudi 
econòmic i no entenem la justificació d’aquesta urgència, de la convocatòria. Entenem 
que, fent-se avui mateix, es podia haver convocat en els terminis ordinaris que es 
convoca un ple, és a dir, un divendres es convoca la Comissió Informativa per dijous 
següent i el divendres es convoca el ple per dijous següent. Per tant, nosaltres no 
estem d’acord amb aquest caràcter d’urgència d’aquest ple perquè això el que 
demostra és que l’Ajuntament no programa les coses amb temps suficient i no fa la 
feina com s’ha de fer. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies Sr. Carles Fernández. 
Algun comentari, Sr. Manuel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Si. Com vostè ha dit, l’important d’aquest Ple són els terminis. Estem 
acostumats, en aquests darrers anys, a què vostès facin ús de la seva potestat per 
presentar al·legacions, algunes d’elles que no tenen massa raó jurídica, però ens 
trobem amb la necessitat de que avui, la Roca, ha d’aprovar aquestes ordenances, 
aquestes modificacions. Avui, a més, el dia en què, per exemple, s’aproven també 
ordenances a Parets i, em sembla que a Mataró. 
La documentació ha arribat amb temps i forma, no es poden queixar, han tingut 
temps de consultar tota la documentació, per tant, no és cert el que ha dit. 
Aprovant ordenances avui, arribarem a temps en el cas de que vostès presentin 
al·legacions o que algun veí, algun ciutadà del municipi pugui presentar al·legacions. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies Sr. Manuel Álvarez. 
Algun comentari, Sr. Albert Gil? Senyor Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Jo no li he qüestionat la data de la convocatòria del Ple, jo el que li he 
qüestionat és que vostè no ha fet els deures amb temps suficient de convocar aquest 
Ple de forma normal, ordinària i no urgent, és el que li he qüestionat, no la data de 
convocatòria, que estem habituats a que sigui la primera setmana de novembre, no 
perquè nosaltres tinguem el mal costum de presentar al·legacions, sinó perquè és un 
dret democràtic que tenim, el presentar al·legacions, és un dret democràtic que tenim 
nosaltres i que tenen els ciutadans, per tant, com que és un dret democràtic, els 
terminis s’han d’ajustar a aquests drets democràtics. 
I senzillament és això. El que jo li estic dient és que perquè es pogués convocar en 
aquesta data, es podia convocar de forma ordinària amb els terminis normals o per 
urgència. 
Nosaltres, en dotze anys de govern, no recordo massa plens per urgència. No en 
recordo cap, però podria equivocar-me i podria haver-hi algun, però vostès en dos 
anys i mig, en portem ja, com a mínim, tres plens convocats d’urgència, perquè? 
doncs per una mala planificació i una mala programació de les seves feines, és 
senzillament això.  
Evidentment que avui, durant aquesta setmana s’estan convocant molts plens per a 
l’aprovació d’ordenances, però segur que en la major part dels casos no es convoquen 
per urgència. 
Gràcies.  
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Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies Sr. Carles Fernández.  
Com li ha dit el regidor d’Hisenda, el temps de convocatòria d’aquest Ple ha estat 
adequat en la forma i en el format d’urgència. 
Ja li vam explicar a la Comissió Informativa que en una situació de relleu a la 
Intervenció Municipal, té una certa lògica que això s’hagi produït així, i no perquè la 
modificació de l’ordenança fiscal sigui de poca entitat, sinó perquè hi havia altres 
temes que s’havien de tancar i hi havia altra feina que s’havia de fer i, evidentment, 
això també era una feina que col·lapsava l’Ajuntament.  
S’ha preparat aquesta ordenança fiscal en una situació de dificultat econòmica evident, 
coneguda per tots, en una situació en què les pautes que faciliten als ajuntaments 
institucions com ara la Diputació, han arribat més tard i, evidentment, s’ha hagut 
d’estudiar molt i molt bé quina és la situació pressupostària en la què ens trobem i com 
podíem afrontar aquesta ordenança fiscal amb el màxim respecte als ciutadans, tenint 
en compte que la situació de crisi econòmica és, en primer lloc per als ciutadans i, 
també, per a l’Ajuntament que és la representació de tots els ciutadans. Per tant, ha 
calgut apurar els terminis al màxim per disposar de les dades més certes per poder 
presentar aquesta ordenança fiscal i així s’ha fet. I s’ha fet de tal manera que vostès 
poguessin tenir la documentació, com a mínim, amb un cap de setmana per mig. 
Tingui en compte, també, que quan governaven vostès els plens no es convocaven 
amb els terminis que es convoquen ara, és a dir, amb les quaranta-vuit hores entre la 
Comissió Informativa i la sessió plenària i quaranta-vuit hores entre la convocatòria i la 
Comissió Informativa. Això ens porta a uns terminis més llargs i aquests terminis més 
llargs, s’estan acomplint habitualment en les sessions ordinàries i en les extraordinàries 
que cal convocar i, excepcionalment, la legislació permet que es convoquin plens 
d’urgència que és el que hem fet en aquest cas tenint en compte que les cinc 
ordenances fiscals que es canvien, meriten a començaments de gener i, per tant, calen 
uns terminis perquè es puguin acceptar les al·legacions que democràticament pugui 
presentar tot aquell ciutadà, entitat o institució que ho cregui oportú, també qualsevol 
partit polític que ho cregui oportú, que tinguem temps de resoldre-les i que tinguem 
temps de fer l’aprovació definitiva perquè aquesta meritació a 1 de gener sigui possible 
per la bona marxa d’aquest Ajuntament i, així ho hem previst i així ho farem. 
 
Passem a votació. 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98. b) del 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 i l’article 79 del ROF se sotmet a votació de la Sessió Plenària la ratificació 
de caràcter urgent de la convocatòria de la present sessió, restant aquesta aprovada, 
per set vots favorables dels Grups Municipals  CIU i d’ERC i sis vots en contra del Grup 
Municipal del PSC, acordant-se amb el quòrum exigit per llei,  la ratificació del caràcter 
urgent de la sessió. 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòriesB) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries    
    
Passem al següent bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes o mocions 
resolutòries 
    
B.1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany, mitjançant la qual B.1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany, mitjançant la qual B.1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany, mitjançant la qual B.1. Ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany, mitjançant la qual 
s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració del  Vallès Oriental Televisió SLU.d’Administració del  Vallès Oriental Televisió SLU.d’Administració del  Vallès Oriental Televisió SLU.d’Administració del  Vallès Oriental Televisió SLU.    
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El primer punt tracta de ratificar la resolució d’alcaldia de 19 d’octubre d’enguany 
mitjançant la qual s’accepta la designació d’aquest Ajuntament com a membre del 
Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU. 
Té la paraula el regidor de Noves Tecnologies, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies Sr. Alcalde. 
Bé, la Roca forma part del Consorci de la TDT de la zona de Granollers des del 4 de 
maig de 2006 per acord d’aquest mateix Ple. El Consorci de la TDT de la zona de 
Granollers està format per un total de 12 ajuntaments de la Comarca amb la Roca 
inclòs. 
 
En data 12 de juliol de 2007 el Ple d’aquest Ajuntament va nomenar com a 
representant de la Roca en aquest Consorci al regidor Manuel Álvarez, a mi mateix. 
 
En data 17 de juny de 2009, aquest any, el plenari del Consorci va aprovar inicialment 
la constitució de la societat Vallès Oriental Televisió SLU. Aquesta aprovació és 
definitiva des del 25 d’agost d’aquest any. L’Ajuntament de la Roca també forma part 
de la Comissió Executiva del Consorci des d’aquesta mateixa data, juntament, amb sis 
ajuntaments més de la Comarca. Aquesta aprovació ara s’ha d’inscriure en el Registre 
Mercantil i, per a poder fer-ho, hem de fer l’aprovació que ara portem. 
 
Són quatre punts: 
 
En el primer diem d’acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del 
Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, pel mateix temps que aquest 
Ajuntament ostenti la condició de membre de la Comissió Executiva del Consorci. 
 
El segon punt, designar com a persona física, representant d’aquest Ajuntament en el 
Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU al senyor Manuel Álvarez 
Herrera. 
 
El tercer punt és designar com a president del Consell d’Administració de Vallès 
Oriental Televisió SLU a l’Ajuntament de Granollers. 
 
El quart i últim punt seria el que estem fent avui, ratificar aquest acord. És tot. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manuel Álvarez. 
Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun comentari, Sr. Miquel Estapé? 
Bé. Jo si que vull fer algun comentari per cloure aquest debat i és que com ja es va 
decidir, si no recordo malament, per unanimitat en aquesta sessió plenària és la 
incorporació de la Roca del Vallès al Consorci Vallès Oriental Televisió. 
 
En aquest moment quedem 12 municipis dels que varem iniciar el projecte, un 
projecte il·lusionant i emblemàtic que permet a un municipi com la Roca utilitzar la 
sinèrgia d’aquests altres 11 municipis que, juntament, amb nosaltres formem el 
Consorci per poder disposar d’un mitjà de comunicació que arriba a totes les llars del 
municipi i que en una situació com la del nostre municipi de dispersió territorial i de 
gran extensió, doncs, ens permet tenir un mitjà de comunicació que va més enllà de 
l’àmbit local i que ens permet disposar d’una informació comarcal a l’abast de tots els 
ciutadans, però que, especialment a nosaltres, ens permet aportar la informació local a 
totes les llars, que es tingui coneixement, com avui que tenim aquí present a un dels 
seus reporters, en Dani Agudo, que ens està filmant per primer cop la nostra sessió 
plenària i que, per tant, això fa que es democratitzi la informació, s’ampliï la informació 
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i es pugui arribar a tots els racons del municipi i crec que això és una bona notícia 
perquè un projecte que comença, en un temps, que triga a formalitzar-se i que costa 
molts esforços personals i molts esforços econòmics també, que cal fer, és una aposta 
de futur i quan aquesta aposta es fa realitat i es veu plasmada i, tots podeu en aquest 
moment, a través del canal 40 gaudir d’aquesta televisió, que sabem que hi ha algunes 
dificultats de visió en aquests moments al municipi, i si no a través d’Internet entrant a 
la pàgina web d’VOTV, la podeu visualitzar i podeu veure els informatius on surten, de 
tant en tant, notícies sobre el municipi i notícies d’abast comarcal que poden ser 
d’interès ciutadà. Creiem que això és una bona notícia i això va posar-se en marxa el 
14 de setembre i ja portem, gairebé, dos mesos des de la posada en marxa i penso que 
és una bona notícia per tots i és el que volia comentar. 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Perdoni, Sr. Alcalde, no és una puntualització, és només que ateses 
aquestes dificultats que hi ha en alguns sectors del municipi de poder rebre el senyal, 
potser estaria bé que poguéssim fer un esforç informatiu als ciutadans, és a dir, facilitar 
les antenes comunitàries, potser es podrien facilitar les revisions d’alguns sectors, 
doncs, potser estaria bé fer una informació específica distribuïda al municipi per 
facilitar que aquest mitjà que tenim a l’abast de tothom i que l’Ajuntament hi està 
aportant uns recursos importants, pugui tenir tota la disponibilitat per als ciutadans del 
municipi.  
Era senzillament aquest comentari. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sí, respecte a aquest comentari, dir-li que es va fer una bustiada anunciant 
la posada en marxa i les formes de connexió de manera que tots els domicilis del 
municipi han tingut al seu abast aquesta informació, que la problemàtica que tenim en 
aquest moment sembla ser que és de tipus tècnic i que en són coneixedors els 
responsables tècnics de fer funcionar aquesta televisió i estan analitzant, juntament 
amb el grup AVERTIS, que és el responsable de donar el senyal al municipi, estan 
analitzant quina és la causa de que en alguns punts estigui arribant i en altres no. 
 
Evidentment, la posada en marxa, no d’aquesta televisió sinó de la TDT, de la 
desconnexió analògica, doncs ha donat, també, una sèrie de problemàtiques, que 
potser no estem detectant al municipi, perquè tot i que estem en desconnexió 
analògica, seguim connectats a Collserola amb analògic, per tant, si algú té problemes 
reals amb la TDT, no ho està visualitzant perquè li arriba el senyal a través d’analògic i 
això s’agreujarà l’any que ve quan la desconnexió sigui total. Haurem d’estar molt a 
sobre, molt a l’aguait per a poder arribar a tot arreu. 
Bé, passem a votació. 
    
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen, que resta aprovat per 
unanimitat, quin text, literalment, diu: 
    
““““Vist que en data 19 d’octubre de 2009 es va emetre Resolució d’Alcaldia per la qual es 
va resoldre acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, pel mateix temps que aquest 
Ajuntament ostenti la condició de membre de la Comissió Executiva del Consorci per a 
la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci 
Teledigital Granollers), amb el contingut següent: 
 
“Atès que d’acord amb l’article 56.3 del 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, l’Alcalde 
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pot conferir delegacions especials per a encàrrecs específics a favor de qualsevol 
regidor, encara que no pertanyi a la Junta de Govern Local. 

Atès que el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers està format pels Ajuntaments de: 

L’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Canovelles, Cardedeu, La Garriga, Granollers, Lliçà 
d’Amunt, La Roca del Vallès, Cànoves i Samalús, Caldes de Montbui, Les Franqueses 
del Vallès i Sant Antoni de Vilamajor 

Atès que aquest acord d’adhesió fou pres per aquest Ajuntament en sessió plenària 
ordinària de data 04 de maig de 2006. 

D’acord amb els Estatuts del Consorci i els acords plenaris corresponents, els òrgans de 
Govern del Consorci estan formats: 

Pel seu President. Ajuntament de Granollers – Sr. Josep Mayoral i Antigas, pel Ple del 
Consorci format, entre d’altres, per aquest Ajuntament i representat pel senyor Manuel 
Álvarez Herrera, segons l’acord pres en sessió extraordinària plenària de data 12 de 
juliol de 2007, per la Comissió Executiva formada, entre d’altres, per aquest 
Ajuntament i representat pel senyor Manuel Álvarez Herrera, segons l’acord pres en 
sessió extraordinària plenària de data 12 de juliol de 2007, i per un òrgan consultiu. 

L’òrgan plenari del Consorci, amb data 17 de juny de 2009, va aprovar: 

Inicialment la constitució de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus estatuts. 
Aquests acords han esdevingut definitius amb data 25 d’agost, un cop transcorregut el 
termini legal de publicació sense haver-se presentat cap esmena al respecte. 

La configuració definitiva de la Comissió Executiva (Aiguafreda, Granollers, Lliçà 
d’Amunt, Caldes de Montbui, La Garriga, La Roca del Vallès i Sant Antoni de 
Vilamajor). 

Els Estatuts de Vallès Oriental Televisió estableixen que els òrgans de govern del Consell 
d’Administració i la Junta General seran la Comissió Executiva i el Ple del Consorci 
Telegital Granollers, respectivament. 

De conformitat amb l’article 141 del Reglament de Registre Mercantil sobre 
l’acceptació de consellers designats. 

De conformitat amb el que estableix l’article 21.1.K de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local. 

RESOLC: 

PRIMER.- Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, pel mateix temps que aquest 
Ajuntament ostenti la condició de membre de la Comissió Executiva del Consorci per a 
la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci 
Teledigital Granollers). 

SEGON.- Designar com a persona física, representant d’aquest Ajuntament en el 
Consell d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU, al senyor Manuel Álvarez 
Herrera. 
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TERCER.- Designar com a President del Consell d’Administració de Vallès Oriental 
Televisió SLU a l’Ajuntament de Granollers. 

QUART....---- Ratificar el present acord en la propera sessió plenària que es produeixi en 
aquest Ajuntament.” 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
PRIMER: RATIFICAR, en tots els seus termes, la Resolució d’Alcaldia de data 19 
d’octubre de 2009 anteriorment transcrita, pel mateix temps que aquest Ajuntament 
ostenti la condició de membre de la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió de 
la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci Teledigital 
Granollers). 
 
SEGON: NOTIFICAR  aquest acord al Consorci de la TDT de Granollers i a l’Ajuntament 
de Granollers.”””” 
    
B.2. B.2. B.2. B.2. Modificació Modificació Modificació Modificació de crèdits número 14de crèdits número 14de crèdits número 14de crèdits número 14----2009.2009.2009.2009.    
    
El segon punt d’aquest segon bloc tracta de la modificació de crèdits número 14 de 
l’any 2009. 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies Sr. Alcalde. 
A aquestes alçades d’any i amb la situació econòmica complicada que estem patint tots 
els ajuntaments, el nostre també, ens veiem en la obligació constant de moure diners 
d’unes partides a altres. En aquest cas, com són partides de diferents capítols, això ha 
de passar per Ple. 
 
En principi, el que proposem és traspassar 34.000 euros que tenim al Capítol 3 al 
Capítol 2. Concretament serien de les partides d’interessos de préstecs, que hem tingut 
sort i aquest any els bancs tenen l’interès força baix i això ha suposat un estalvi 
important per a l’Ajuntament. D’aquí en traiem d’una partida d’un préstec del Banc 
Santander 13.341,91 euros i d’una altra partida del Banc de Crèdit Local 21.000 euros. 
En total són 34.341,91 que van a parar al Capítol 2 de manteniment de dependències 
de l’Ajuntament amb un import de 20.341,41 euros, manteniment de senyalització 
amb un import de 4.000 euros i manteniment de vies públiques 10.000 euros més. 
 
Avui és l’aprovació inicial, això estarà exposat 15 dies i si no es presenten al·legacions 
quedarà aprovat definitivament. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manuel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil? Cap 
comentari?  Passem a votació. 
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
    
““““ATÈS que les transferències de crèdit es regulen al RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i al Reial 
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Decret 500/90, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol 1r, Títol IV, en matèria de 
Pressupostos. 
 
ATÈS que d’acord amb l’article 40 del RD 500/90, aquestes modificacions són la 
modificació del pressupost de despesses, mitjançant la qual, sense alterar la quantia 
total del mateix, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides 
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
ATÈS l’article 37 del RD 500/90, aquests expedients han de ser incoats per ordre de 
l’Alcalde, havent-se d’acompanyar d’una memòria justificativa de la necessitat de la 
mesura. 
 
VISTES la Memòria justificativa de la necessitat de la modificació i els informes 
d’intervenció. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
PRIMER....----    Aprovar inicialment la modificació de crèdit 13/2009 sota la modalitat de 
Transferència de Crèdit de conformitat amb el següent detall: 
 
Partides que transfereixen: 
 

PARTIDA  DENOMINACIÓ  IMPORT  
04 01 31037 Banc Santander 2007 13.341,91 
04 01 31038 Banc de Crèdit Local 2007 21.000,00 

 
Parides a que es transfereixen:  

 
PARTIDA  DENOMINACIÓ  IMPORT  

00 121 21200 
Manteniment dependències de 
l'ajuntament 20.341,91 

03 222 215 Manteniment senyalització 4.000,00 
06 511 210 Manteniment vies públiques 10.000,00 

 
SEGON .- Publicar el present acord al B.O.P, per al tràmit d’informació pública, exposar 
durant un període de 15 dies, d’acord amb el que disposa l’article 169 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. En el supòsit de no produir-se reclamacions en el termini 
esmentat, l’acord de modificació del Pressupost de l’exercici 2009, s’entendrà 
definitivament aprovat per aquesta Corporació. 
 
TERCER .- Facultar al Sr. Alcalde - President, tant àmpliament com en Dret sigui 
possible per a les signatures dels documents necessaris per l’execució d’aquest acord.” 
    
BBBB.3 .3 .3 .3 Modificació de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals Modificació de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals Modificació de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals Modificació de la Taxa per a la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals 
del  2010.del  2010.del  2010.del  2010.    
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Els punts B3, B4, B5 i B6, tracten de la modificació de taxes i ordenances 
fiscals. 
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Llavors, per tenir una mecànica operativa, farem el debat conjunt dels quatre punts i 
els votaríem independentment. Perdó, i el B7 també, me l’havia deixat. Farem el debat 
conjunt d’aquests cinc punts, més que res perquè és un mateix debat. S’explicarà cada 
taxa dedicada a impost, per separat, com s’havia fet altres anys i després tindrem 
l’ocasió de votar-los separadament, especialment per si hi ha una decisió de vot 
diferent sobre cadascuna d’aquestes taxes o ordenances. 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Bé. Gràcies. 
Portem, com cada any en aquestes dates, ja ho hem comentat abans, la modificació de 
les diferents taxes i ordenances municipals per a l’any vinent.  
Aquí tenim el calendari, en principi, el dia d’avui és important perquè hem de tenir en 
compte que avui s’aprovarà inicialment, tenim un període d’al·legacions que ens porta 
al mes de desembre i, que durant el mes de desembre en cas que tinguéssim 
al·legacions hauríem de fer un Ple que podria ser extraordinari, en aquest cas, perquè 
no toca ordinari, per a resoldre aquestes al·legacions, tenint en compte que les 
modificacions dels impostos, concretament d’aquests, meriten l’1 de gener. 
 
Els impostos que proposem modificar aquest any són l’IBI, l’impost de vehicles, l’IAE, 
l’impost d’activitats econòmiques i la taxa d’escombraries i, per últim, la taxa de 
franges de prevenció d’incendis, en aquest cas, només és una modificació a nivell de 
contingut de redactat. La resta de taxes queden exactament com estaven fins ara, no 
tenen cap increment respecte a l’any actual. 
 
El primer que comentarem serà l’IBI, l’impost sobre béns immobles. L’Ajuntament 
proposa un increment d’un 2,85% respecte a aquest any que és la suma de l’1,85, que 
és la part que posa l’Ajuntament amb el coeficient que passaria del 0,646 al 0,658 i un 
1%, que en aquest cas, és l’increment que aplicarà aquest any l’Estat en el valor 
cadastral dels edificis. Habitualment l’Estat fa un increment d’un 2%, aquest any, i per 
la situació econòmica complicada que tots sabem, l’Estat només incrementa aquest 
valor cadastral en un 1%. Això, en números, resultarà que en el padró de 2009, de 
3.085.000 euros, parlant en números rodons, passarem al 2010 amb el padró que 
tenim 3.174.000 euros. Amb aquest increment de l’1,85 més l’1, l’Ajuntament pensa 
recaptar 87.000 euros més respecte a la recaptació que hem tingut aquest any. 
 
Com a comentari important, dir que el coeficient que aplica l’Ajuntament és de 0,658 i 
la mitja dels municipis del Vallès, la tenim aquí i és de 0,768. 
 
Aquí tenim una gràfica, en la que tenim diferents ajuntaments de la Comarca i tenim 
dues línies, la línia rosa o púrpura o lila, seria la mitjana de la Comarca i aquesta ratlla 
negra seria la Roca. Veiem que estem per sota de molts ajuntaments i que per sota 
només tenim la Garriga, que em sembla que és un municipi que ha fet revisió cadastral 
no fa gaire. 
 
Respecte a les bonificacions i al calendari de pagament d’aquest impost, continuen 
sent les mateixes de l’any passat, proposem una exempció amb els immobles urbans, 
els quals el rebut sigui inferior a 6 euros, la tramitació d’aquests rebuts no surt a 
compte a l’Organisme de Gestió Tributària que és qui gestiona aquest impost a la Roca 
i el mateix amb els immobles rústics. 
 
La bonificació, ja comentada en anys anteriors, del 25% sobre la quota íntegra de 
família nombrosa i sempre que l’edifici tingui un valor cadastral als 215.000 euros. 
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A banda, tenen per Llei una sèrie de bonificacions una sèrie d’immobles característics 
com podrien ser hospitals, centres d’assistència primària, etc. 
 
No canvia el calendari fiscal. L’any passat vam fer una modificació, fins l’any passat es 
podia fer el pagament d’aquest impost en dos fraccionaments i des de l’any passat es 
pot fer en quatre fraccionaments i quedaria completament igual. 
 
El segon impost que proposem canviar és el de vehicles. En aquest cas, proposem un 
increment d’un 2% sobre els imports que, en principi, comptem ingressar aquest any 
que pugen, gairebé, 779.000 euros, l’any que ve comptem ingressar uns 795.000 
euros. Aquest seria l’import que cobraríem de més l’any que ve. La diferència són 
15.500 euros. 
 
Tornem a fer la mateixa gràfica per comparar on estem respecte a municipis de la 
Comarca. La ratlla de color lila torna a ser la mitja, seria aquesta d’aquí i la ratlla de 
color negre tornem a ser nosaltres, la Roca. En aquest cas tenim dues gràfiques perquè 
aquest impost varia depenent de la potència, dels cavalls fiscals dels vehicles. Aquestes 
dues gràfiques representen el 60% dels vehicles de la Roca, ara ho veurem. Veiem que 
estem per sota de la mitja i només per sobre de l’Ametlla, de Vallromanes i Vilanova, en 
aquest cas i en el cas de vehicles de 12 a 16 cavalls fiscals també per sota de la mitja i 
només per sobre d’aquests municipis que he comentat abans. 
 
Aquí tindríem la taula de com queda aquest impost. Marcat en color groc- taronja, 
verd a la pantalla, tenim el percentatge més gran de rebuts que surten d’aquest 
Ajuntament i que corresponen a vehicles que estan dels 8 als 15,99 cavalls fiscals. En 
aquest cas, el 26,69% dels vehicles tindran un increment anual de l’1,26 euros, aquest 
seria l’equivalent al 2% que proposem de pujada, 1,26 euros l’any i el 33%, 
pràcticament, dels rebuts tindran un increment de 2,66 euros any. Aquest increment és 
en valor absolut i es correspon a l’increment del 2% que proposem de pujada. 
 
Les bonificacions són les mateixes de l’any passat, aquestes no varien, tenen bonificació 
del 7% vehicles històrics, amb una antiguitat superior a 25 anys. Tenen una bonificació 
del 75% en aquest impost els titulars de vehicles elèctrics i aquells vehicles que tinguin 
motors híbrids tindran una bonificació del 10%. Aquesta serà una bonificació que 
començarà a tenir la seva raó de ser a principis d’aquest any i a partir de l’any que ve 
segur perquè cada vegada tindrem més vehicles amb aquest tipus de motor. 
 
L’IAE. La proposta és d’increment d’un 2% també, l’IAE té una característica diferent 
respecte als impostos anteriors, tenim codificat el municipi en tres zones; la zona 1, la 
zona 2 i la zona 3 i cadascuna d’aquestes zones té un coeficient diferent, en aquest cas, 
la zona 3 que es correspon a les botigues té el coeficient màxim que es pot aplicar i el 
té de fa temps, per tant, aquesta zona no tindrà increment perquè no es pot 
incrementar més. Això ja va passar l’any passat, fa dos anys, fa tres anys, o sigui que, 
en principi, aquest coeficient és el mateix des de fa temps. Les altres dues zones si que 
tenen l’increment d’aquest 2% que comentem. En import, en diners, en valor absolut 
què suposa això? Respecte al padró d’aquest any que, en principi, comptem recaptar 
838.000 euros, per l’any que ve comptem que recaptarem 846.000 euros, la qual cosa 
representa un increment de 8.629 euros. 
 
La taxa d’escombraries, proposem un increment d’un 2,5% respecte a aquest any. 
Aquesta taxa és deficitària des de fa molt temps i, a més, de molts diners, ara veurem 
una gràfica en la que veurem l’import. El que intentem amb aquesta petita pujada 
d’aquest any és intentar que el dèficit no s’incrementi més del que s’hauria 
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d’incrementar i no patim l’any que ve per un increment excessiu. Respecte a l’any 
anterior, aquest 2,5% representen 3 euros en el rebut de les escombraries, en el rebut 
que tenim tots a casa, amb el rebut d’un habitatge. Aquest any hem pagat 120 euros i 
l’any 2010 pagarem 123 euros, una diferència de 3 euros. Aquí veiem una evolució 
d’aquest impost des de l’any 2004 fins a l’actualitat. Amb aquest increment que 
proposem del 2.5 per cent, en principi, comptem que recaptarem 29.380 euros més 
respecte a l’any passat, aquest any 2009 el padró, en principi, ens marcava un import 
de 568.000 euros i pel 2010, amb aquest increment tindrem un 597.000 euros. 
 
Respecte a la taxa d’escombraries que també traiem cada any amb la qual veiem els 
tres valors importants. Un, això és el cost del servei des de l’any 2003 fins l’any 2010, 
la pujada és contínua, cada vegada és més car el tractament de les escombraries, cada 
vegada ens costa més; aquesta ratlla de color vermell és la dels ingressos, també té una 
pujada constant des de l’any 2003, no arriba, ni molt menys, a cobrir el cost del servei. 
 
Tenim un dèficit d’uns 180.000 euros amb aquest servei i, aquesta gràfica de color 
fosc, de color negre, representa la gràfica del dèficit que va anar pujant del 2003 al 
2006 i que del 2006 fins al 2010 ha anat baixant. Aquest any, tot i l’increment del 
2,5%, no podrem continuar amb la baixada que preteníem de que cada vegada 
l’import de la taxa sigui més aproximat al cost real del servei. Ja dic que aquest any 
tindrem un dèficit calculat d’uns 180.000 euros, l’any que ve. La mateixa gràfica que 
hem vist abans, de la comparativa de la taxa d’escombraries del municipi de la Roca, 
afecta a municipis de la Comarca. Aquí només es veu una ratlla, que és la de la Roca 
perquè estem just a la mitja de la Comarca. Estem per sota de Caldes, per exemple, de 
Cardedeu, de les Franqueses, força de Lliçà d’Amunt, de Mollet, de Montmeló, de 
Montornès, estem força per sobre de Parets, que té una taxa d’escombraries que en 
paraules d’alguns treballadors de Parets és la més baixa del món mundial, el que passa 
és que el dèficit enorme que tenen en aquest servei, ells l’estan cobrint amb un IBI 
importantíssim, recapten més del doble en IBI que nosaltres, anualment; estem per 
sota, també, de Vallromanes i de Vilanova, com veiem aquí i, per sobre només de Sant 
Celoni i de Granollers i de Canovelles. Ja dic, l’increment proposat del 2,5% que 
suposa 3 euros respecte al rebut d’aquest any. Les bonificacions de la taxa 
d’escombraries continuen sent les mateixes que teníem l’any passat, el 100% en 
pensionistes i jubilats, un 10%, aquesta és una bonificació que varem incorporar ara fa 
dos anys i que continua, un 10% per ús de la deixalleria, amb el material que continua 
sent el mateix que ja varem plantejar l’any passat i un 75% a entitats socials, esportives 
i culturals que tinguin un local en propietat i que, en principi, paguin aquest rebut 
d’escombraries. 
 
Per últim, la última de les taxes que proposem modificar, la modificació no és amb 
imports, no té cost, sinó té una modificació a nivell de contingut, de redactat. Afegim 
aquesta frase que ens permet aplicar una possible bonificació, que rebi l’Ajuntament en 
concepte d’aquesta taxa de prevenció d’incendis, que es pugui aplicar aquesta 
bonificació a aquesta ordenança. Fins ara, aquesta ordenança no tenia aquesta 
possibilitat. 
 
Un resum de com pot afectar aquesta pujada d’impostos a una família mitjana. La 
família mitjana continua sent la família mitjana històrica de la Roca. Tenim el mateix 
criteri de sempre; una família que tingui una casa aparellada, que tingui un cotxe, aquí 
hem canviat el model, l’increment en IBI seria de 10 euros anuals, l’increment en 
l’impost de vehicles seria de 2,66 euros, també anual, l’increment del rebut 
d’escombraries seria de 3 euros. Això, sumat, representa un increment total de 16,36 
euros any, el que suposa, dividit per dotze mesos, un increment d’1,36 euros al mes. 
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Tot i l’esforç que demanem al ciutadà de la Roca en un any complicat per a tothom, 
per tots, per a empreses, per a particulars, per administracions públiques, per als 
ajuntaments també, en principi, l’ajut i el que demanem al ciutadà per col.laborar en 
què el pressupost de l’any que ve es pugui tancar en condicions és un increment de 
16,36 euros any per família. I tot això, té alguna explicació, la té. En principi, tenim la 
confirmació de que l’any que ve el municipi de la Roca rebrà 350.000 euros menys dels 
diners que venen de l’Estat en la participació dels ingressos que ens donen cada any, o 
sigui, nosaltres, aquest any, teníem un pressupost d’1.700.000 euros per aquest 
concepte en el pressupost i ja sabem perquè ho hem consultat i tenim les dades que 
l’any que ve això ens baixarà en 150.000 euros.  
 
Sabem, també, que amb aquest nou FEIL que ha sortit, s’ha aprovat fa cosa de dues 
setmanes, si no ho recordo malament, tenim la possibilitat d’incorporar al pressupost 
ordinari el 20% del total del FEIL que ens toca, en el cas nostre, suposen 217.000 
euros. Tenim la obligació d’incorporar aquest 20% ja que si no, no podrem quadrar el 
pressupost amb un objectiu que ens plantegem i que és amb el que estem treballant 
per al pressupost de l’any vinent que és que el pressupost de 2009 tingui les mateixes 
xifres a nivell d’ingressos i despeses que, a l’inrevés, que el pressupost de l’any que ve 
que és el de 2010, sigui el mateix que aquest 2009, per tant, si ens baixa la 
participació en els ingressos de l’Estat en 350.000 euros, veiem que sumant la partida 
del FEIL que són 217.000 euros més el càlcul que fem que podem incrementar amb 
aquesta pujada d’impostos és, d’aproximadament, aquests 350.000 euros, al menys, 
tindríem coberta aquesta baixada. Ens queden unes altres. Ens quedarà parlar de 
l’impost d’obres i construccions que baixarà també i que ja mirarem com resoldre el 
tema, plusvàlues, etc., però en principi pararíem el cop d’aquests 350.000 euros. 
Això és tot. 
Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Manuel Álvarez.  
Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Bé. Gràcies. Bo i entenent, des d’Esquerra,  que en una època de crisi és difícil 
el tema del plantejament d’un increment dels impostos, són impostos que s’han 
treballat, són unes taxes que, evidentment, tots els veïns les notarem, cada cas serà 
diferent, però bàsicament són unes xifres que ens ajudaran a poder tenir uns ingressos 
que ens permetin mantenir el nivell de pressupost que necessita un municipi com el 
nostre, per diverses qüestions, tant pot ser per la dispersió de territori, com per zones 
recepcionades en poc temps, com per instal.lacions que hem anat afegint a les 
instal.lacions municipals, que això són unes despeses fixes molt importants, unes 
despeses que s’han de cobrir, però que no hem d’oblidar gens el tema de que hi ha 
serveis bàsics d’aquest municipi que s’han de seguir pagant, s’han de seguir 
mantenint. Tenim una baixada dels ingressos per part de l’Estat, en un moment de crisi 
la manera d’ajudar als municipis és, per una banda el tema d’uns plans que, 
evidentment ajuden i ajuden a fer coses, però per l’altra rebem, també, la baixada 
important de 350.000 euros com en el nostre cas. Són dues cares de la mateixa 
moneda, coses que ens porten a la necessitat de cobrir uns pressupostos, uns 
pressupostos que sempre han anat lligats a l’increment de les taxes, gràcies a 
l’increment de l’habitatge, de requalificacions, d’increments d’edificabilitat, etc., 
simplement de creixements que ens porten a uns números que ens podíem permetre, 
que ens han portat a un creixement que fins ara es podia pagar però que no ens 
ajudaran ara, de cara a aquest moment de crisi.  
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Sobretot, també hem de tenir en compte, que de cara als temes socials, hem fet un 
important augment d’ajuts, evidentment, s’hauran de seguir fent, la gent té unes 
necessitats que abans no tenien o no es coneixien. Potser abans, a la gent també li 
costava més demanar ajut, ara la gent està tan necessitada que es veu obligada a 
demanar un tipus d’ajuts que fins ara no feien servir, això ens obliga, també, a 
incrementar aquestes partides i per això ens veiem obligats a fer aquest tipus de 
rebaixes, de mantenir el que nosaltres podríem mantenir amb les altres taxes però amb 
augment amb algunes que, evidentment, no ens podríem permetre. 
 
De tota manera, que un ajuntament hagi de viure arrelat al tema dels impostos lligats a 
la construcció és la misèria, probablement, més gran de la democràcia de cara als 
ajuntaments, o sigui, ens ha comportat això, que els ajuntaments de cara a poder 
pagar coses que, en principi, tothom volem tenir en el nostre municipi, la manera 
d’arranjar-ho era a base de d’aquests impostos. Repeteixo, per nosaltres, això és un 
resultat de tot el que ha anat passant i ara veiem els fruits. Un ajuntament portant a un 
pressupost de vora 10.000.000 d’euros dels quals moltíssima part són despeses fixes, 
despeses que no pots prescindir d’elles, per tant, entenent que és un moment difícil i 
demanant un esforç a la població, doncs evidentment amb l’equip de govern, 
recolzem el tema de les taxes tal i com es plantegen. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. 
Algun comentari, Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Si. Diversos comentaris. 
Li demanaré si pot posar...començaré comentant, en tot cas, un comentari que ha fet 
el Sr. Gil que parlava de requalificacions. Jo, en aquests dotze anys, no recordo que 
s’hagi fet cap requalificació de terrenys. 
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- No li he dit que vostès hagin requalificat, he parlat en general.  
 
Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.Sr. Estapé.---- L’havíem entès malament. Pensàvem que es referia a nosaltres.  
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Sr. Estapé, no entrem en diàleg. Sr. Albert Gil, no entrem en diàleg. 
Continuï l’exposició, Sr. Carles Fernández.  
Gràcies. 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Gràcies. 
Senzillament puntualitzava això, que en aquest ajuntament en els 12 anys en els que 
nosaltres hem estat al govern no hi ha hagut cap requalificació. Vostè fa aquest 
aclariment, doncs, queda esmenat. 
 
Volia fer una primera reflexió. En tot aquest plantejament de les noves taxes i 
increments, vostès han obviat tot un seguit de coses que són importants també. Han 
obviat l’IPC. Aquest cop és el primer que no sento parlar, no he sentit parlar en el 
plantejament del regidor d’Hisenda de l’IPC que en aquests moments és el que està 
afectant als ciutadans. És un IPC negatiu, per tant la diferència, si poden posar, si us 
plau, qualsevol de les dues la PPS, si, aquesta mateixa. 
 
Nosaltres hem fet una anàlisi respecte al que ha passat en els tres darrers anys, però en 
tot cas, centrant-nos ara en la previsió per al 2010, les dades del mes de setembre de 
2009 presentaven un IPC negatiu d’un 1%, tant la puja mitjana d’aquest any en els 
principals impostos que afecten al ciutadà, diguem-ne al ciutadà del carrer, els 
principals impostos que els afecten són l’IBI, vehicles i escombraries, la resta de taxes ja 
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van més derivades, l’impost de construccions només afecta si és que es fa una 
construcció, aquests són els tres impostos que afecten directament al ciutadà. Per tant, 
de -1 a 2,5 és un increment d’un 3,5. Això va lligat a què en alguns casos, en molts 
casos, els convenis col·lectius van lligats a l’IPC i hi ha molts col·lectius que estan 
plantejant que l’any que ve podrien tenir decreixements salarials, per tant, és una altra 
cosa que també s’ha obviat. S’ha obviat l’increment de persones en atur al municipi, 
una dada que va apareixent mensualment a la premsa comarcal, per tant, s’ha obviat 
la situació de les persones del municipi. S’ha basat, només, aquesta anàlisi, aquestes 
decisions, en mirar només el melic de la organització Ajuntament i obviant, 
absolutament, el que està passant en el municipi i el que està passant a la societat. Bé, 
és una manera de fer, per tant, jo crec que diu força, aquesta manera de fer, d’un 
ajuntament que es mira a ell mateix i no mira el que està passant a fora. Tant és així 
que, en la anàlisi que fa el regidor i la família mitja que ens presenta el regidor, 
desquadra per a res amb altres dades que disposa el propi ajuntament, és a dir, 
l’auditoria ambiental, parlava d’una mitjana per nucli de convivència familiar de 2 o 
una mica més de 2 vehicles per família, per tant, aquelles dades, possiblement, 
quedarien modificades en aquest sentit i, en el fons no és tant mirar els nombres 
absoluts perquè en aquests moments, la situació és la sensació que té el ciutadà de que 
hi ha una por a perdre un lloc de treball, hi ha una por a què el salari de l’any vinent 
sigui inferior al d’aquest any i, per una altra banda, hi ha aquesta puja d’impostos d’un 
2,5% respecte als propis ciutadans, per tant, jo crec que, tal com dic, defineix força el 
model de fer d’aquest equip de govern que és mirar-se ell i oblidar els problemes que 
estan passant en el municipi i en la societat en general. 
 
Si analitzem aquestes dades de 2008, 2009 i 2010, veiem que l’increment acumulat en 
aquests tres anys és d’un 23% i llavors, ja no ens quedem només amb la dada del 2,5. 
Aquest increment del 23% suposa que l’Ajuntament, respecte al que ingressava per 
aquests impostos l’any 2007 al que ingressa l’any 2010 hi ha un diferencial 
d’1.150.000 euros, per tant, a l’hora de fer aquestes anàlisi que es feien sobre el tema 
del FEIL, doncs, també cal tenir en compte aquesta visió més general. Un 23% quan 
l’IPC acumulat d’aquests anys està rondant el 4,5, podríem posar-li un 5, entre un 4,5 i 
un 5 %, 4 i mitja o 5 vegades l’increment de l’IPC, bé, això són dades també, perquè el 
que passa és que cada any s’aplica sobre l’any anterior, per tant, aquest 2,9 sobre el 
2009, però respecte al 2008 és superior. Per tant, cal veure, també una mica quina és 
l’evolució, l’evolució d’un ajuntament que s’ha dedicat a apujar els impostos sempre, 
molt per sobre de l’IPC. Suposo que, aquest any, les dades eren tan així que no s’han 
atrevit a més però vaja, aquesta és una mica, l’anàlisi. 
 
Si mirem el segon veurem, clarament, ja passem del 4,5, si pot passar si us plau, 
passem d’un 4,5 d’IPC al que són els impostos a la Roca en aquest període que és 
aquest 23%. També cal veure aquestes dades de tipus general. Entrant més en detall, 
en algunes de les qüestions que plantejaven, en tot cas, seguiré l’odre dels punts del 
Ple. 
 
Hi ha una primera modificació d’ordenança que, tal com ha dit el regidor, no té efectes 
econòmics. El que es fa és aplicar el càlcul de la taxa, en cada cas, les subvencions 
aconseguides. 
 
En aquest tema, que és el tema de les franges forestals, el criteri que nosaltres havíem 
utilitzat era, quan estàvem en el govern, la primera feina inicial que era la feina més 
gran, on calia fer una feina més important, imputar els costos, i després les feines de 
manteniment no cobrar-les. Per quin motiu? Perquè els imports que s’acaben girant als 
veïns són molt baixos i els costos de recaptació d’aquests rebuts tan baixos s’acaben 
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menjant pràcticament tot el cost, des del nostre punt de vista, no té excessiu sentit, en 
aquests moments, mantenir aquesta taxa o, potser, modificar-la fent referència a el que 
són actuacions importants, la primera actuació sí mantenir-la i la resta no perquè sobre 
rebuts que hem anat consultant a veïns, se’ls han girat rebuts de 12 euros, en aquell 
cas que no estiguin domiciliats, el cost de tramitar aquest rebut ja és 6 euros a través 
de l’Organisme de Recaptació, per tant, no hi ha una relació de cost – benefici com per 
fer això. 
 
D’altra banda, aprofitant aquest tema, comentar que les feines s’han fet tard, van 
començar tard a fer-se i algunes entitats ens han comentat que un cop feta per part de 
l’Ajuntament, han hagut algunes associacions, tornar a actuar perquè no s’havien fet 
prou bé, per tant, hem de procurar tenir més cura del que s’està fent si després es vol 
cobrar als veïns. 
 
En aquest cas, pel que fa a aquesta taxa, nosaltres ens abstindrem perquè entenem que 
caldria modificar-ho en aquests sentits però el fet de que s’apliqui una subvenció, la 
subvenció rebuda es pugui aplicar a rebaixar la quota doncs perfecte, però si rebaixem 
la quota acabarem cobrant 6 euros i pagant 6 euros a l’Organisme de Recaptació per la 
recaptació, per tant, plantegem-nos si això té sentit o no té sentit. 
Pel que fa a la taxa de vehicles on  l’increment és del 2%, doncs bé, una mica el que 
hem comentat abans. No és un vehicle per família, el que tenim en aquests moments, 
sinó que és més d’un vehicle per família. Seria desitjable que hi hagués un vehicle per 
família només, possiblement si, des d’un punt de vista de sostenibilitat i mediambiental 
però la realitat és la que és, per tant, l’impacte sobre la unitat familiar és, com a mínim 
el doble del que s’ha exposat aquí. 
 
Pel que fa a l’IBI doncs, home, l’IBI és l’impost bàsic que afecta totes les famílies amb 
els increments. Pot tornar a l’anterior si us plau? Gràcies. Després de veure els 
increments que hem anat tenint aquests anys, sembla que aquest any, podia haver-se 
aplicat, com molts ajuntaments han fet, una situació de congelació fiscal perquè vostè 
ha comentat, també abans, i ens ha posat el que significa la disminució en la 
participació d’ingressos de l’Estat i que tindrem un FEIL que ens permet això. De tota 
manera l’aplicació d’aquest FEIL sobre despeses ordinàries, compte, perquè aquest any 
hi ha el FEIL però, potser al 2011 segueixen havent pocs ingressos perquè no s’haurà 
sortit de la crisi i potser no hi haurà cap FEIL, i per tant, no hi hagi aquests 200.000 
euros. Potser el que ens convé en el pressupost és aplicar un pla d’austeritat. Vam 
demanar un Ple Extraordinari per treballar un pla d’austeritat i vostès no van estar 
d’acord, bé, però potser el que cal és fer això més que apujar impostos en situacions 
com aquesta. 
 
Pel que fa a l’IAE, que s’aplica bàsicament sobre empreses, doncs, les empreses en 
situacions també complicades, apujar-los els impostos és una ajuda i un incentiu. Bé, 
molt bé. És una bona forma d’incentivar a les empreses, apujar els impostos. Quan 
moltes empreses estan en situació d’expedients de regulació, en situació concursal, el 
creixement del nombre d’empreses en aquesta situació és cada cop més gran, aplicar 
un increment del 2% és una gran ajuda. Vostès mateixos, ja dic. Sempre mirant cap a 
dintre i no tenint en compte el que està passant a fora. I després, la recollida 
d’escombraries. En el tema de la recollida d’escombraries, nosaltres mirant l’estudi 
econòmic que ens van facilitar, hi ha dos o tres coses que ens sorprenen una mica.El 
càlcul de costos s’ha fet tenint en compte dos paràmetres que, a nosaltres, ens 
agradaria que ens expliquessin una mica més. Primer diu que s’ha previst un increment 
de l’empresa adjudicatària dels residus sòlids urbans, UTE La Roca 2000, s’ha previst un 
increment de l’anualitat d’un 5% degut a les ampliacions d’urbanitzacions.  
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Que jo sàpiga, entre 2009 i 2010 no hi ha cap nova urbanització, que jo sàpiga i a 
totes, estiguessin recepcionades o no s’estava fent la recollida de residus, per tant, a 
què és degut aquest cost i com s’ha calculat perquè aquí no s’especifica, aquest 5% a 
què respon exactament. Per tant, aquesta és una primera pregunta, que ens sobta 
aquest 5%, i després han fet un segon supòsit de, en el cas de recollida selectiva i 
servei de deixalleria del Consorci de Residus un increment de tòners del 5% respecte a 
2009, quan les dades que nosaltres hem consultat, és que s’està reduint el nombre de 
residus. Potser a la Roca som diferents i amb la crisi nosaltres generem més residus que 
altres llocs, però les dades generals de les que nosaltres hem pogut consultar és que hi 
ha una reducció en quant al nombre de tones recollides, per tant, hi ha dues dades 
que no ens quadren. 
 
Sense haver vist la documentació pel que fa a abocadors, si que sabem que els 
abocadors van fent increments importants perquè és un tema que es vol anar eliminant 
i es penalitza el tema d’abocador, aquest si el coneixem, però els altres dos ens sorprèn 
una mica que s’hagin tingut en compte aquests elements per a fer aquest càlcul 
d’aquests costos i, a la vegada també volíem preguntar si tenen les dades del que ha 
representat, diguem-ne, aquella bonificació per l’ús de deixalleria que es va posar en 
marxa l’any passat, que aquí no està recollit, en aquest informe econòmic. Quin 
impacte ha tingut, és a dir, quantes persones s’han beneficiat, quin descompte ha 
representat en volum general?, bé conèixer una mica aquestes dades d’aquesta 
iniciativa que es va posar en marxa, que nosaltres vam dubtar que fos efectiva però 
voldríem saber les dades per saber si és que ens hem equivocat o si, realment, no està 
tenint la utilització que en el cas que vostès preveien.  Jo crec que aquest eren una 
mica els temes. Llavors, la nostra preocupació és entre 2007 i 2009 un increment 
d’ingressos per recaptació de pràcticament un milió d’euros, de 2009 respecte al 2007, 
milió d’euros que no s’ha vist en serveis en el municipi, que s’ha gastat de forma 
correcta i seguint els criteris, però que no s’ha vist en una millora en els serveis que 
reben els ciutadans, per tant, aquí hi ha un problema d’ineficàcia i d’ineficiència, és a 
dir, estem generant més ingressos, però això no reverteix en...seran més ingressos 
incrementant la pressió fiscal en els ciutadans i això no reverteix en una millora de 
serveis en els ciutadans i per tant, aquí hi ha alguna cosa que no està funcionant, aquí 
hi ha alguna cosa que la màquina aquesta vostès no la saben fer anar per recaptar més, 
no perquè aquest increment de recaptació repercuteixi en una millora dels serveis en 
els ciutadans i ara ja espero que tota la culpa és nostra. Espero aquesta resposta que 
tota la culpa és nostra perquè nosaltres vàrem deixar això com uns zorros. Vostès fa 2 
anys i mig que governen, comencin a assumir les seves responsabilitats i a solucionar 
els problemes que tenen els ciutadans, a mirar més als ciutadans i a no mirar tant cap a 
dins i mirar més cap a les necessitats que tenen els ciutadans. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Gràcies, Sr. Alcalde. Bé, no traure de moment aquesta taula. Em sembla 
que no saben ni sumar i això ho fa l’excel, eh?, però si sumen caselles, veuran que això 
no està bé, per tant, mirint-s’ho, mirint-s’ho bé. 
 
Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.Sr. Fernández.---- Després li explicaré com se sumen aquestes coses.  
 
Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.Sr. Álvarez.---- Miri, nosaltres també fem servir l’excel. Aquestes són les dades del seu 
últim mandat, extraordinari en l’àmbit econòmic i que vostè suposo que ha tingut un 
lapsus i ha qualificat de què tota la culpa és nostra, ho ha dit vostè, eh? Jo només 
repeteixo frases que vostè diu en aquest cas.  
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Després de tota aquesta demagògia, aquestes són realitats del seu últim mandat. Està 
ben sumat, eh? amb 2 decimals, cosa que vostès sembla que no saben com es fa servir, 
però aquí està ben sumat.  
 
Els impostos a la Roca, entre el 2004 i el 2007 van suposar un increment del 32,17%, 
Sr. Fernández, amb una dada escandalosa, vostè que s’estranya d’un 2,5% d’increment 
d’escombraries, l’any 2004 vostès van apujar les escombraries un 35%, no recordo 
l’estudi econòmic, eh?, però bastant difícil de justificar, segurament, ni en increments 
de més zones, ni en increments, perquè en aquell moment no existien de preus 
d’abocador, ni res de tot això. Un 35 %, si sumem la suma acumulada d’escombraries 
del seu últim mandat 52,09%. Algú que pagava 10, va començar a pagar 15, els que 
pagaven 50 van començar a pagar 75, els que pagaven 40 van pagar 120, perdó 80 
van pagar 120, en una època en què l’IPC va ser del 13,8%. Miri,  hi ha coses que no 
es poden solucionar des d’un Ajuntament, que s’han de solucionar amb instàncies 
superiors, els Ajuntaments fan el que poden i ara en aquesta època prou feina tenim de 
tirar endavant, no només nosaltres, tots els ajuntaments. Si vostès parlen amb 
companys seus del seu partit, amb alcaldes o no alcaldes, però que formin part 
d’equips de govern d’altres ajuntaments, només de la comarca, eh? veuran que la 
situació és complicada i difícil i home, vostè fa demagògia per exemple dient que una 
empresa es pot anar a pique perquè pagui una mica més de IAE, doncs no, doncs no. 
Això ho ha d’arreglar una instància superior, com li he dit abans, per exemple el 
Govern Central que és qui té la facultat i la possibilitat de fer coses que nosaltres no 
podem fer, com per exemple i per centrar-nos en un tema que ens afecta i molt 
directament, el valor cadastral dels edificis. L’estat ha decidit aquest any que puja un 
1%, però és que cada any li va com li va i fins ara deia que pujava un 2%, però és que 
l’estat, per cert, governat ara mateix per un govern del seu color, a partir del dia 1 de 
juliol, ens cobrarà a tots un 2% més d’IVA. Un 2 % més d’IVA que cobraran els 
Ajuntaments, que cobrarà a tots els ciutadans, tinguin o no tinguin feina, estiguin o no 
estiguin a l’atur, un 2% en el rebut de la llum, per exemple, en totes les compres de 
benzina, en tot, un 2%, passem d’un 16% a un 18%. Això, no només per l’Ajuntament 
pot suposar, com a mínim, eh?, 70 o 80.000 € més. Home, en moments tan 
complicats, en què el ciutadà té l’administració més propera amb l’Ajuntament que ens 
ve a demanar ajut, que està en una situació complicada, a nosaltres ens vindria molt bé 
aquests 60 o 70.000 € per ajudar a aquestes persones  i vostè diu que no apugem l’IAE 
perquè una empresa tancarà. Diu que és el model de fer del seu equip de govern o és 
el model de fer de l’equip de govern que ens està governant a tots? Perquè nosaltres 
no decidim respecta a l’IVA i això sí que és un impacte important aquest any, a més a 
més, un impacte difícil de controlar i escolta’m els seus companys no fa gaire s’omplien 
la boca sortint per la tele, dient que per donar més serveis hem de pujar els impostos, 
ells sí, nosaltres no. L’Administració més propera no pot fer-ho i ens ve amb gràfiques 
incorrectes, amb sumes mal fetes, amb demagògia pura.  
 
Aquí té la realitat del seu últim mandat. No hem obviat res. Vostè creu que si no 
haguéssim tingut en compte la situació real del ciutadà del municipi no haguéssim 
demanat, per exemple, que aquest dèficit que tenim en escombraries fos diferent. 
Nosaltres tenim l’obligació de governar i de fer-ho al millor possible. Miri, parla fins i 
tot que nosaltres incrementem l’IBI un 2,85%, tenint en compte els seus amics del 
govern central, eh, Cardedeu ho fa un 10%, la Garriga un 8,88%, Llinars un 8%, 
Mollet un 3%, del seu color el més aproximat al nostre. Els ajuntaments fan el que 
poden, amb aquesta situació jo crec que hem de ser realistes, no hem d’aprofitar la 
situació per intentar desgastar, s’ha fet un esforç enorme, portem avui a aprovació el 
mínim que podem portar per poder quadrar aquest pressupost que vostè no sé com 
ho ha qualificat. Un pressupost que en gran part heretem de vostès i entra en detall 
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com per tornar al tema de l’IBI i ara li respondre un a un els comentaris que ha fet 
sobre cada impost. L’impost de vehicles, resulta que tenim vivendes al municipi amb 
dos vehicles, és cert, eh?, no li discutiré pas. Busco l’impost de vehicles, miri, 2 
vehicles, passem de 1,26 a 2,52, passem de 2,66 a 5,35, aquesta és la diferència de 
tenir 1 cotxe a tenir 2 cotxes, aquest és l’esforç que vostè ens està criticant. És això, 
aquest és el 2%, aquesta és la xifra , el 2%, però el 2% amb aquest impost té aquest 
import, amb un impost d’IVA, que el pagarem tots més gran a partir de l’1 de juliol té 
una importància enorme, no és aquest que surt aquí és molt més gran i vostè no ha 
criticat això i després critica també un càlcul de costos i parla de nous sectors que no 
sap com s’ha fet. Miri, ja ho va comentar i, fins i tot, em sembla que va ser vostè 
mateix a la Comissió Informativa, el càlcul de costos ens diu que tenim un dèficit de 
180.000€ . Miri, està bé, perquè s’ha fet amb rigor, perquè tenim informe dels tècnics, 
per tant està bé, és igual que siguin 150.000€, tenim 150.000€ de dèficit. Això ens ho 
arregla un informe que diu vostè que no té en compte no sé què. Home, per favor, jo 
crec que la situació actual demana comprensió, demana que tots tirem cap endavant, 
que no posem pals a la rodes. No és la situació de fa un temps. Ha canviat tot. Estem 
en un moment extraordinari, això no es diria de fa molt temps i vostès parlen d’una 
barbaritat d’un 2 per cent. Miri, perdoni, eh, però per posar-li un altre exemple de la 
seva intervenció, rebuts de 6 €, en la franja forestal, em sembla que no n’hi ha cap. Per 
favor, siguem una mica més curosos amb la informació que donem als ciutadans i si 
hem de criticar alguna cosa, fem-ho amb una mica de rigor, és el mínim que hem de 
fer. Jo, de veritat, els demano una cosa, en un moment com l’actual, jo crec que es 
tracta que ens posem tots a treballar i que no critiquem coses que no es poden criticar, 
això no és criticable. Podem dir el que ha dit Granollers, que no incrementa els 
impostos, però és que resulta que no diu que sí que incrementa l’1% del valor 
cadastral del edificis perquè això ve de l’estat i què suposa aquest 1% amb l’IBI de 
Granollers? ...una fortuna. I diu que han incrementat els impostos per pujar un 4 o 5% 
la zona blava. A veure, d’acord està bé que intentem enganyar a la gent. Aquesta és la 
realitat, és el mínim que podem fer per intentar quadrar. Gràcies. 
 
Sr. Alcade.Sr. Alcade.Sr. Alcade.Sr. Alcade.---- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?  
 
Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.Sr. Gil.---- Sí, diversos. Clar el final de la intervenció ha estat: ara ens tirareu les culpes. Bé, 
suposo que igual que, esperem que d’aquí a forces anys, intentareu fer vosaltres. De 
tota manera ja ho esteu fent cada dia i obviem xifres, és a dir un dèficit de 30 milions 
de pessetes en les escombraries és molt. 30 milions de pessetes ens donaria per fer 
moltes altres coses, però bé tenim un dèficit que hem d’anar eixugant. Evidentment, hi 
ha èpoques en què et podries permetre el luxe de fer com ha dit el Manel, a 
Granollers, segur que el dèficit que ells estan mantenint de la recollida de les 
escombraries deu ser super important. Nosaltres hem de fer les valoracions com les 
fem. Això és com amb el tema de la taxa de vehicles, no? La família tipus, és la mateixa 
família tipus que es feia servir abans i jo ara pensant recordaria que fa 3 o 4 anys, la 
mateixa gent que teníem 2 vehicles a casa o els que en teníem un, perquè jo per 
qüestions de feina el meu cotxe no és particular, però bé és igual, la utilitat de 2 
vehicles seguim tenint, vull dir no estem parlant de dir és que fa 20 anys enrere la 
família els que podien en tenien un i cap més, per tant, estem parlant de coses que 
està molt bé dir-les que queda molt bé, però estem en les mateixes valoracions que 
feien fa 4, 3 anys enrere, no?, per tant, sí són quantitats que són importants. També 
hauríem de tenir present, per exemple el pagament del pavelló, 450.000 € que no 
havíem tingut i que són unes despeses fixes d’un pavelló que ha costat x diners a una 
empresa privada, però que en un municipi com el nostre ens costarà molts diners, si ho 
passem al final dels anys només les quotes mensuals, estem a la vora els 1.500 milions 
de pessetes. Clar 1.500 milions  es diu ràpid, però tela, tela pagar 1.500 milions de 
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pessetes...ahir parlava amb una persona important de la Secretaria General d’Esport i 
em deia 3 milions d’euros per un pavelló, tens un molt bon pavelló fet directament pel 
municipi, tindria un pavelló que no tindria ningú de la comarca, ni Granollers, tindríem 
un pavelló de l’òstia. Doncs, tenim un pavelló que està bé, que tindrà les seves 
deficiències com qualsevol obra nova, potser més que qualsevol obra nova, però que 
ens costa 450.000 €, 450.000€ que ens permetrien fer moltes coses, una despesa fixa 
que suposo que en aquell moment es va veure viable pagar durant 20 anys, no és fàcil 
de pagar-la, una explotació que podem estar parlant d’entre 250 i 300 mil euros 
anuals, tenint en compte que una part ja existia que era la piscina i després el camp de 
futbol i ara el pavelló, evidentment, això segur que estem parlant de xifres que no les 
deixaries a la meitat a un 50%, però segur que gestionat o havent fet la previsió d’una 
gestió municipal, segur que no estaríem parlant d’aquestes quantitats, coses que en 
aquell moment doncs potser no s’hi va caure o no s’hi va pensar i ara no ens interessa 
ni pensar-les, doncs són realitats que ens hi estem trobant i, evidentment ara tenim un 
pavelló que l’hem de mantenir, un pavelló que s’està aprofitant per l’entitat que en 
aquest cas el fa servir. Bé, un pavelló que ja veurem en quant de temps ens podem 
trobar que faci falta ja un segon pavelló, un segon pavelló que com no el paguem 
nosaltres, com a municipi, amb el nombre d’habitants que som doncs no tindríem dret 
a tenir-lo i que duran molts anys tinguem prous habitants com per tenir un segon 
pavelló fet de la mateixa manera, una altra cosa és que puguem algun dia fer un esforç 
o alguna cosa que ens permeti tenir un segon pavelló i si poguéssim fer-ne un tercer, 
evidentment, però tenir una miqueta de cura, de cura amb el que es feia, de cura amb 
el que s’ha fet i de cura amb el que es farà. Per tant, evidentment, que hi haurà coses 
que no es veuran bé, retrets que nosaltres tindrem per part de l’oposició també ha de 
tenir clar que una part d’això és heretada, per molt que després es pugui dir anem 
només a tirar la merda...no, no, escolta’m no tota, però una part segur. Aquestes xifres 
són xifres que potser no estaven previstes i en altres coses doncs, potser la previsió que 
s’havia tingut no era  la que en el moment de dur el dia a dia de les instal·lacions i de 
certes coses que hem anat tenint  doncs, s’havien d’haver tingut en compte. 
 
El tema de les famílies, jo no havia previst , de fet no havia pensat en el tema de l’IVA, 
perquè encara ho veia lluny i m’ha obert els ulls en Manel ara, altres coses segur que 
les podíem preveure, però l’IVA el paguem cada dia i això suposo que vostès hi poden 
fer més que nosaltres i jo crec que en això sí que hi podrien fer alguna coseta per evitar 
que com a mínim si l’IVA s’ha de pujar, que no ho sé, i ens hem de posar perquè tot és 
en relació als països europeus  
 
tot és en relació als països europeus, hem d’anar en relació a Europa, hem de ser més 
europeus en moltes coses, i amb l’IVA segur que també i si el Govern Espanyol decideix 
això doncs poder vostès hi poden fer més que nosaltres, poder s’hauria de demanar 
una moratòria tan de l’1% que ells no estan disposats a fer la moratòria com de 
l’increment de l’IVA que ens afectarà a tots, agradi o no agradi, a la gent que dóna 
suport a aquell govern i als que no, és un pal que ens caurà a sobre. Potser hauríem de 
demanar des d’aquí, no sé, com a vegades hem parlat de fer alguna cosa entre els tres 
partits poder ens hauria de dirigir al Govern Espanyol sol�licitant-los una moratòria dels 
impostos que ells apliquen i potser amb una mica de sort ens facin cas. Gràcies.  
 
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Gràcies Sr. Albert Gil, algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.Sr. Carles Fernández.----  Sí, gràcies. Jo, en tot cas em tornaré a remetre a les taxes 
municipals, que sense entendre massa doncs tinc un cert hàbit de treballar i és sobre el 
que estem discutint aquí, en tot cas, si volen en un altre moment podem tenir un 
debat sobre política general i sobre impostos generals no crec que sigui el moment ara 
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perquè estem parlant de l’increment, o no increment, de taxes i impostos en els 
ciutadans de la Roca per part de l’ajuntament de la Roca, penso que són els punts de 
l’ordre del dia. Si us plau si pot tornar a posar la gràfica del càlcul d’impostos en la 
nostra època, de l’increment d’impostos en l’època socialista, el que ha fet vostè Sr. 
Álvarez, aquest, moltes gràcies. Ja esperava aquesta gràfica perquè cada any me la treu 
i li recordo les coses però sembla que vostè no escolta i llavors segueix reproduint-la 
però cap problema, tornarem a explicar-ho. L’increment d’escombraries d’un 35 % va 
ser en el moment de l’aplicació de la recollida d’orgànica, per tant, era un servei 
diferenciat que la llei ens obliga a tots a fer, i que es produeix per una situació puntual, 
determinada, per tant, primera cosa a aclarir. Segona cosa, els increments de l’IBI del 
2005 i del 2006 van anar lligats, i crec que també del 2007, van anar lligats a un nou 
servei que es va posar en marxa en el municipi, servei en els ciutadans, que és el servei 
de transport, per tant, són increments lligats a un increment serveis, vostès diuen més 
serveis més impostos, evidentment, més serveis més impostos. El que passa és que en 
aquest últims anys hem tingut un increment d’impostos molt gran sense que hi hagi 
increment de serveis, aquest és el problema de vostès, i en tot cas està bé que gasti el 
seu temps en fer gràfiques sobre el que vàrem fer malament nosaltres, però jo preferiria 
que el ben gastés en fer funcionar millor l’Ajuntament, però vostè és lliure de fer el que 
vulgui, com no pot ser d’una altra manera,  segueixi malgastant el seu temps en fer 
gràfiques per atacar-nos a nosaltres per dir que érem el més dolent del món, ja 
m’espero la tanda final del Sr. Alcalde, que és sempre el “remate final” per demostrar 
com érem de dolents. Miri’n vostès no estan fent més serveis als ciutadans i estan 
apujant els impostos en tres anys més d’un 23% i si vostè sabés sumar els percentatges 
acumulatius  sap que no se sumen, avui puja un 7% i l’any següent en puja un 5% sap 
que no és un 13%, sobre l’inicial pot ser un 14 i un 15, entén,  aprengui vostè a fer 
números no m’ensenyi a mi, jo potser no en sé però els números quan són increment 
percentuals acumulatiu us 6 un any i un 6 un altre any això no fa que l’acumulat sigui 
un 12, és més d’un 12 perquè el segon sis s’aplica no sobre la base inicial sinó sobre la 
base més el 6, per tant, si algú ha d’aprendre a sumar potser que ho facin vostès, jo no 
en sé, i en tot cas no és un problema de l’excel que aquest sí que suma bé, potser és 
vostè que no el sap fer anar el concepte aquest i així possiblement ens va, per tant 
apliqui’ns un mica “el cuento” i els recomano que dediquin el temps a ben gestionar i 
a solucionar els problemes del municipi i no malgastin el temps en atacar a l’oposició 
perquè això, en tot cas, el que demostra és que com que no estàs segur es quan es diu 
“y tú más”  molt bé aquest és el seu criteri, i vostè és el que ens diu que no aprofitem 
això per desgastar, vostè Sr. Álvarez, vostè, en vuit anys estan a l’oposició i ara vostè 
ens reclama això, escolti és molt fàcil, comenci’n vostès que són el govern i tenen la 
responsabilitat de liderar el municipi en aquests moments, comencin a fer les coses 
d’una altra manera,  i possiblement podrem arribar a acords, ara bé si segons vostès 
nosaltres només volem posar pals a les rodes perquè som dolents, som maliciosos, som 
irresponsables tota a “retaila” de gràcies que ens deixa anar sempre l’alcalde que 
parlem d’aquest temes o si acabéssim presentant al�legacions ens diria que són pals a 
les rodes, comencin a actuar d’una altra manera i potser no arribarem aquí. Jo no estic 
criticant els dos euros de cada cosa, jo li critico que en un període tres exercicis vostès 
han fer un increment que no s’adiu amb la millora de serveis amb la què hauria d’anar 
lligat aquest increment d’impostos i, en tot cas, això sí que és la seva responsabilitat, 
aquí hi ha unes millores de serveis en tot dos casos, en el cas de la recollida 
d’escombraries la recollida d’orgànica i en el cas de l’IBI un transport , que segueix sent 
un èxit i sort que està sent un èxit en aquests moments perquè és un serves utilitzat 
pels ciutadans i que ha anat creixent en nombre d’usuaris  anualment, per tant, quan 
analitzem les coses siguem capaços d’analitzar-les en la seva totalitat. Evidentment, pel 
que està dient vostè,  el càlcul de costos podria no haver-se fet perquè com que hi ha 
un dèficit tal al final decideixo el que em dóna la gana, una mica és el que ha vingut a 



 22 

dir és això, perdoni el resultat serà el que sigui i al final un pren la decisió política que 
considera més oportuna i és responsable d’aquesta decisió política però el càlcul de 
costos jo el que li estic demanant, senzillament, és aquest 5% en base a quines dades  i 
vostè no em pot engegar a dida dient quin mal gust que té preguntant això, 
perdoni’m és una dada que hi ha que jo no entenc i que no sé entendre i que vostè no 
ha respost, molt bé, això vol dir que possiblement l’informe tècnic, o aquestes dades 
s’han fet responent a alguna cosa i, en tot cas, si les han fet els tècnics segur que s’han 
fet així, el que li demano és que em respongui això, perquè sinó no ho entenc. Pel que 
em deia que no me n’entero, hi ha veïns que han rebut rebuts de 12€ per les franges 
forestals, veïns que m’ho han comentat directament, el que dic és que si en aquests 
rebuts se’ls aplica la bonificació de la subvenció poden transformar-se en rebuts de 6€ i 
això cobrar-ho amb el cost que té no s’aguanta, és el que li he dit. Per tant, dediqui’ns 
menys a mirar-se al mirall , comencem a aplicar un pla d’austeritat, que no se n’ha 
parlat, nosaltres aquest any vàrem presentar unes propostes que vostès no han tingut 
en compte, vostès segueixen sense cap problema evidentment, perquè com tots els 
mals són culpa nostre, tranquils sempre hi ha el burro sobre el que carregar les culpes 
des de fora de l’Equip de Govern, per tant, podem seguir fent el que vulguem perquè 
ja hi ha un sobre el que carregar les culpes, però miri vostès ja fa dos anys i mig que 
governen i ja comencen a ser responsables del que està passant en aquests moments 
en el municipi i no poden defugir la seva responsabilitat amb aquests gràfics, aquests 
gràfics ja no defugen la seva responsabilitat Sr. Álvarez, vostè ha de donar comptes a la 
gent, no del que va passar al 2004 o el 2005 sinó del que està passant des del 2007 
fins al 2010 i és per això pel que el jutjaran, vostè encara pensa, com quan estava a 
l’oposició que carregar sobre nosaltres és el que li a vostè li donarà… doncs miri si 
vostè pensa que aquesta és la fórmula per anar seguint governant, jo penso que un 
polític ha de donar compte del que fa i dedicar el seu temps a fer les coses millor i 
explicar el que està fent i explicar com això repercuteix en el ciutadà i això no ho estan 
fent. I ara, ja m’espero totes les gràcies del Senyor Alcalde que ens dedica sempre com 
a cloenda final. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Home, senyor Fernández, avui la veritat és que m’ho ha posat molt fàcil, i 
no vull fer llenya, a veure, el primer que li vull dir és que quan s’està al govern d’una 
ciutat, al govern municipal d’un poble com la Roca s’assumeix una responsabilitat molt 
important, molt seriosa i quan es presenta un pressupost s’ha de fer amb tot el rigor 
perquè sigui creïble i executable, i quan s’analitza la situació econòmica del municipi i 
s’analitza amb l’increment de taxes i impostos s’ha de fer també amb aquest rigor, i 
aquesta responsabilitat que correspon a l’Equip de Govern i a mi com a Alcalde com a 
màxim responsable de l’Equip de Govern en un moment de crisi com l’actual encara 
ha de ser més rigorós, i que vull dir amb això?, doncs que l’oposició, en un moment de 
crisi, com l’actual també ha de ser molt rigorosa i responsable,  perquè per sortir de la 
crisi hem de remar tots en el mateix sentit. Sr. Fernández aquesta gràfica que hem 
presentat aquesta tarda després de tenir coneixement de la seva, és demagògia pura, 
com la seva, però hi ha algunes dades importants, la taxa d’escombraries de l’any 2004 
s’apuja un 35% perquè es posa en servei, es dóna un nou servei al ciutadà que és la 
recollida de la fracció orgànica, això que hagués hagut de comportar una baixada 
d’impostos per a la ciutadania, hagués hagut de representar que aquesta separació de 
la brossa en vidre, paper, plàstic i fracció orgànica a part de la genèrica els ciutadans 
no ho hem notat mai, el Consorci de Residus cada cop cobra més, cada cop és més 
costós, si anem a la gràfica de la presentació general veurem una curiositat, la gràfica 
d’escombraries, la següent, és curiós que a l’any 2004 hi ha un increment de cost que 
és el blau, hi ha l’increment d’ingressos que és el salt del 2003 al 2004 que és aquest 
35% d’increment que curiosament no és tant alt en aquesta gràfica, si anem a 
l’anterior es dispara, per tant, què és aquest increment de servei? Si anem a la primera, 
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la que estàvem veient al principi, a l’any 2006 l’IBI s’incrementa un 9,98% perquè es 
dóna un nou servei, el servei del transport públic que tan d’èxit està generant, doncs 
bé, el servei de transport públic està generant, l’any 2009, un dèficit de 120.000 Euros 
que estem pagant. 
 
Sr.Sr.Sr.Sr. Fernández Fernández Fernández Fernández.- amb un increment d’usuaris importantíssim, no s’oblidi, per això estem 
a l’Ajuntament, per donar serveis als ciutadans. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.----  Sr. Fernández estic en ús de la paraula, el “billetatge” ha disminuït i això 
també és conseqüència de la crisi, però el servei que s’està donant és el mateix i el cost 
s’està assumint i s’està tapant, tenim 120.000 Euros de dèficit de transport públic, 
180.000 de dèficit de recollida de residus, li explicaré, aquest 5% d’ampliació 
d’urbanitzacions, diu que no s’ha urbanitzat res, el problema és que durant els dotze 
anys que van estar vostès al govern sí que es va urbanitzat molt, es va urbanitzar amb 
dispersió territorial  i amb ocupació extensiva del territori, i nosaltres en aquella època 
els hi dèiem això és “pan para hoy y hambre para mañana”, i els hi dèiem perquè 
nosaltres vèiem com cobraven taxes per desenvolupar un pla parcial, com cobraven 
llicències d’obres, com cobraven 10% d’aprofitament mig que venien, tot això ha 
desaparegut i ara toca mantenir-ho i donar-hi serveis, i aquests serveis no es donaven 
perquè no s’havia recepcionat gairebé  cap d’aquestes urbanitzacions, només s’havia 
recepcionat el Golf de Vilalba i una part de Can borrell, i també el sector sud de Santa 
Agnès, no estava recepcionat  “El Solell” de Santa Agnès, no estava recepcionat Can 
Font de la Parera, no estava recepcionat el sector de Can Massaguer, que encara no ho 
està, no estava recepcionat el sector de Can Jané, no estava recepcionat el sector de 
Vallderiolf  i no estava recepcionat una part del sector de Can Borrell. Què significa?, 
que nosaltres hem assumit la recepció d’aquests sectors, i això és responsabilitat, 
sabent que s’incrementaria de forma molt elevada les despeses dels contractes de 
manteniment i serveis, la neteja urbana, l’enllumenat públic, la recollida de residus, i 
això és el que ha passat, l’increment d’aquest 5% correspon a les recepcions que s’han 
fet aquest any, Vallderiolf i, no està encara feta  però donem el servei, “el Solell”. 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. FernándezFernándezFernándezFernández.- Què recollim escombraries a Vallderiolf i als polígons industrials? 
    
Sr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. AlcaldeSr. Alcalde.- Recollim escombraries a tot el municipi, als polígons industrials hi ha 
alguna zona on es passa a fer alguna recollida. 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Fernández.Fernández.Fernández.Fernández.---- Ja m’ho explicarà.  
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- Al Solell s’està recollint a les vies perimetrals a on es concentren uns 
contenidors que abans no existien i que s’han anat posant, abans existien en un únic 
vial, i en aquests moments s’està recollint molt més brossa que la que es recollia, això 
també correspon a l’ampliació de residus, resulta que la població ha crescut, en 
aquests moments estem sobre els 10.300 habitants, quan vàrem entrar a governar 
estàvem per sota dels 10.000, per tant, hi ha més volum de residus, ha demanat també 
les dades de bonificació de la deixalleria, això en tot cas li explica la Regidora que ho 
era de Medi Ambient que té les dades més fresques que jo i després li continuo 
explicant. 
 
Sra. Sra. Sra. Sra. Ametller.Ametller.Ametller.Ametller.---- Sí només un incís, respecte a les bonificacions pel carnet de la deixalleria 
aquest any 2009 respecte al 2008 s’han presentat unes dues-centes i escaig peticions 
no tenim més històric. Aquest 2010 es presentarà per part de les famílies del municipi 
les seves peticions, per tant, podem comprovar, a partir del febrer març del 2010, si hi 
ha hagut algun increment substancial respecte les anteriors, això podria representar al 
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voltant del 9-10% de les famílies del municipi, el que sí va haver en el seu moment és 
un increment de servei, això es va comentar, recordo, l’any passat, però aquest any no 
tinc aquesta dada, però tots sabem que en un moment de crisi no s’incrementa 
precisament les escombraries, però igualment sí que es pot fer la campanya 
educacional de fer-ne ús la deixalleria i intentar entre tots mantenir més net el 
municipi, per tant, jo l’emplaço perquè entre febrer i març d’aquest any puguem fer la 
valoració de si s’ha augmentat les peticions de famílies que demanen la subvenció i la 
reducció de la Taxa d’escombraries o no, en qualsevol cas això representa en valors 
absoluts això representa per cada una d’aquestes dues-centes i escaig famílies dotze 
euros de bonificació. 
    
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.---- I aquesta bonificació vol dir un descens d’ingressos per l’Ajuntament, però 
vol dir pedagogia del que s’ha de fer que és reciclar, que és separar i portar cada cosa 
al seu lloc.  Vostè ha donat una xifra d’1 milió d’euros de despesa que diu que no són 
serveis, li explicaré molt clar, si anem a la gràfica que han presentat ells. L’any 2008 
vàrem demanar als ciutadans assumir un 10% d’IBI i s’afegia el 2% que incrementava 
l’Estat el valor dels immobles, per què es va fer això? Perquè entrava una despesa que 
aquest Ajuntament mai havia tingut, que abans l’ha dit l’Albert Gil, la xifra concreta 
són 472.000 euros de quota de pagament de la construcció del pavelló, el pavelló es 
va construir amb una modalitat de concessió d’obra pública, com es va fer durant el 
franquisme les autopistes, i això és una greu hipoteca pel municipi i és curiós, aquesta 
hipoteca és important destacar-la que és un finançament encobert a través d’un privat 
d’uns diners que probablement no podíem endeutar-nos, això normalment hagués 
anat a un pressupost d’inversions, i no estaria en el pressupost ordinari, per tant, 
d’aquest milió d’euros que tenim  en despeses 472.000 euros són per pagar la quota 
d’amortització del pavelló, un pavelló que ha costat 5 milions d’euros, quan 
normalment aquest tipus d’instal�lacions han de costar 3 però que amb aquest tipus de 
finançament si no hi ha IPC, si es manté la quota, acabarem pagant 9 milions d’euros 
pel cap baix, això, evidentment fa molt de mal al pressupost municipal, i en tot cas 
aquesta responsabilitat que demanava abans l’hem d’assumir tenint en compte que si 
volem un pavelló d’aquest tipus, d’aquest tamany, d’aquest import i construït 
d’aquesta manera ara hem d’assumir la responsabilitat de costejar-lo, i part de la 
responsabilitat de costejar-lo l’assumeix  l’Equip de Govern renunciant a un 20% del 
Fons Estatal d’Inversió Local, el Plan Zapatero de l’any que ve, renunciant a un possible 
projecte, que seria part de la nostra acció de govern, que es veuria que seria  visible al 
carrer i això ho posem nosaltres, ho posa aquest Equip de Govern perquè renuncia a 
fer inversió, aquest Equip de govern decideix destinar 217.000 euros al pressupost 
ordinari renunciant a fer inversió i demanem als ciutadans que posin 125.000 que és la 
pujada total, que és aquest 2,5% de mitja, demanem que aquesta pujada l’assumeixin 
els ciutadans, és a dir, d’aquests 350.000 euros que tindrem de menys d’ingressos per 
l’abaixada de l’Estat una tercera part l’assumeixen els ciutadans i dos terceres parts 
l’assumim amb el Fons Estatal d’Inversió Local, això és responsabilitat, però hi ha més 
despeses per arribar a aquest milió d’euros que diu vostè, totes les que les que ja li he 
esmentat de l’increment de serveis que seria molt difícil detallar ara i no tinc les dades, 
l’enllumenat públic dels sectors que hem assumit nous, li donaré una de molt rellevant, 
tenir edificis nous comporta coses com per què sabem com un edifici que es va posar 
en marxa a finals del 2007 té un consum elèctric de 40.000 euros anuals, que és el 
Centre Cultural, un Centre Cultural pensat amb uns sistemes de climatització elèctrics i 
això també és un servei als ciutadans. La gestió de la zona esportiva 300.000 euros de 
l’empresa IGE que gestiona les instal�lacions esportives i que a més es queixa d’una 
situació deficitària, i amb raó, perquè és un contracte mal dissenyat, en aquell 
moment, a l’any 2007, quan el pavelló no estava inaugurat, l’empresa de gestió 
esportiva només gestionava la piscina i els camps de futbol, en el moment que s’ha fet 
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càrrec del pavelló el cost s’ha més que duplicat i això també s’ha de pagar i això també 
és un servei, es a dir, per què són aquests diners que es demanen de més als ciutadans? 
Per donar serveis, i per incrementar serveis com ha volgut justificar vostè les puges del 
2004 i del 2005 per incrementar serveis que abans no es donaven i ara s’estan donant i 
estem afrontant amb responsabilitat donar-los en moments molt complicats. Em deia 
ahir l’alcalde de Montornès, PSC, en una reunió de l’executiva del Parc Serralada 
Litoral, de la qual ell és el president, m’agafava pel braç i em deia podràs arribar a final 
d’any?, jo li contestava, em costarà molt,  i tu? A mi també. Doncs, aquesta és la 
situació que està vivint l’Ajuntament de la Roca de forma agreujada, amb molta cruesa 
per tot això que he explicat,  però que estan patint molts altres ajuntaments encara 
que no amb una situació tan dura com la que tenim aquí, i això s’ha d’assumir amb 
responsabilitat i s’ha d’explicar als ciutadans i això quan nosaltres fa deu, fa nou, fa 
vuit, fa set anys , quan dèiem això “es pan para hoy y hambre para mañana” ara estem 
en època de vaques flaques i ara estem passant la gana, la que sabíem que vindria, i no 
és això només perquè el pressupost variable d’ingressos que deriva de les llicències 
d’obres, quan nosaltres vàrem entrar a governar l’any 2007 era de 2.100.000 €, aquest 
any passat l’hem fet de 650.000 € i hem estat a punt de complir-lo si no fos perquè 
una empresa que va treure llicències abans de les eleccions municipals, els golf de 
Vilalba no ha executat les obres i ha demanat el retorn, per tant, aquells 2.100.000 € 
que s’havien pressupostat l’any 2007 mai es van arribar a fer i a sobre s’han hagut de 
retornar diners d’aquella època, ha caigut aquell pressupost d’ingressos a una tercera 
part del que es va dir i l’any que ve, molt probablement,  baixarà a més de la meitat, 
l’any que ve és un any molt més dur a nivell pressupostari, per tant, ho hem d’afrontar 
amb rigor. A cap membre de l’Equip de Govern li agrada apujar impostos a cap 
ciutadà, nosaltres també som ciutadans que pagarem aquests impostos, però l’exercici 
de responsabilitat fa que s’hagi d’assumir aquestes petites puges que són de molt poc 
import i demanar als ciutadans aquest esforç de poder pagar aquesta mitja de 16€ 
anuals per família, per casa, per unitat, i això crec que, malgrat la situació que estem 
passant, tots som capaços de fer aquest esforç per tirar endavant la realitat que tenim, 
els equipaments que tenim, els serveis que tenim  i dels quals ens hem volgut dotar 
perquè en els anys anteriors la voluntat dels ciutadans va voler que governessin vostès i 
fessin el que varen fer, per tant,  en aquests moments, amb absoluta responsabilitat, 
hem d’  assumir les despeses derivades d’aquesta situació i això és el que estem fent 
amb absoluta responsabilitat. 
 
Passem a votació, perdó ho farem un per un, com he dit abans.  
Passem a votació el punt B.3 que és la Taxa per a la prestació del servei de prevenció 
d’incendis forestals.  
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 abstencions, manifestades pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atès que 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. 
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Atès que 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 nova 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 
26, reguladora de la Taxa la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals, en 
l’article 5 “Beneficis fiscals”, el quals quedarà redactat de la següent manera: 
 
“Article 5. Beneficis Fiscals 
.../... 
La quota tibutària d’aquesta Ordenança quedarà reduïda, en el cas de rebre alguna 
subvenció, de manera proporcional. ” 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 

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 Test 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.    

TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la seva 
vigència. 
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QUART.- La present modificació començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2010 i 
serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”    

    
B.4 Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.4 Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.4 Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.4 Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànicavehicles de tracció mecànicavehicles de tracció mecànicavehicles de tracció mecànica....    
    
Passem a votació ara el punt B.4 que tracta de l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica.  
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atès que 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. 
 
Atès que 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 nova 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
A C O R D S: 
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PRIMER.-    Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 
2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, mitjançant remissió 
expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 233 annex 1 de data 29 de setembre de 2009, i amb les 
variacions introduïdes als articles 5 “Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia 
variable”, article 6 “Quota tributària” i l’article 12 “Data d’aprovació i vigència”, els 
quals quedaran redactats de la següent manera: 
 
“Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
a) S’estableix una bonificació del 100% per cent els vehicles històrics als que es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol.  
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a 
tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
b) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys. L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva 
fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, 
si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de 
fabricar. 
c) S’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favors dels titulars de 
vehicles elèctrics. 
d) S’estableix una bonificació del 10% de la quota de l’impost per els vehicles que 
tinguin motors híbrids o de cicle combinat. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió en els 
termes previstos a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta ordenança.” 
 
“Article 6è. Quota tributària  
 
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat en l’article 95.1 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, s’incrementaran per l’aplicació dels coeficients tot seguit relacionats. Aquests 
coeficients s’aplicaran fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat 
per Llei del Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes 
vigents en aquest municipi serà el següent: 
 

Potència i classes de vehicles 
Coeficient 

2010 2010 
A) Turismes     
-        De menys de 8 cavalls fiscals 1,87101 23,61 
-        De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 1,88227 64,15 
-        De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 1,88738 135,78 
-        De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 1,89277 169,61 
-        De  20  cavalls fiscals en endavant 1,89819 212,60 
B) Autobusos     
-        De menys de 21 places 1,95640 162,97 
-        De 21 a 50 places 1,96716 233,38 
-        De més de 50 places 2,00000 296,60 
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C) Camions     
-        De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil 1,95643 82,72 
-        De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 1,96719 163,87 
-        De més de 2.999 a 9.999 quilograms de 
càrrega útil 1,97249 234,02 
-        De més de 9.999 quilograms de càrrega útil 1,97784 293,31 
D) Tractors     
-        De menys de 16 cavalls fiscals 1,95651 34,57 
-        De 16 a 25 cavalls fiscals 1,96757 54,64 
-        De més de 25 cavalls fiscals 1,97246 164,31 
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de 
tracció mecànica     
-        De menys de 1.000 kg i més de 750 
quilograms de càrrega útil 1,96741 34,76 
-        De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil 1,97258 54,78 
-        De més de 2.999 quilograms de càrrega útil 1,97785 164,75 
F) Altres vehicles     
-        Ciclomotors 1,95712 8,65 
-        Motocicletes fins a 125 cc 1,96923 8,70 
-        Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc 1,97246 14,93 
-        Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc 1,97811 29,97 
-        Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc 1,98305 60,07 
-        Motocicletes de més de 1.000 cc 1,98853 120,47 

 
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que 
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de 
desembre.  
 
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de 
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles. ” 
    
“Article 12è. Data d’aprovació i vigència  
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a La Roca del Vallès a 5 
de novembre de 2009 començarà a regir el dia 1r. de gener de l’any 2010, i 
continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial els articles no modificats restaran vigents. “ 
    
SEGON....----    Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 

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 Test 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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TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la seva 
vigència. 

QUART.- La present modificació començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2010 i 
serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”    

    
    
B.5. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.5. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.5. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.5. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
béns immobles.béns immobles.béns immobles.béns immobles.    
    
Passem a votació el punt B.5 que tracta de la modificació de l’Ordenança Fiscal que 
tracta de l’Impost sobre Béns Immobles, passem a votació.  
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atès que 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. 
 
Atès que 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 nova 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció,  
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
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Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 
1, reguladora de l’ Impost sobre béns immobles, mitjançant remissió expressa al 
text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 233 annex 1 de data 29 de setembre de 2009, i amb les variacions 
introduïdes als articles 5 “Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia 
variable”, article 7 “Determinació de la quota, el tipus impositiu i el recàrrec”, i article 8 
“Normes de gestió”, els quals quedaran redactats de la següent manera: 
 
“Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6 EUR.  
 

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 6 
EUR.  

 
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que 

constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i 
promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.  

 
3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 
una bonificació del 25%25%25%25% en la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti 
tingui un valor cadastral inferior a 215.000 euros215.000 euros215.000 euros215.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual 
de la família. 
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu 
en el padró municipal d’habitants. 

 
4. Gaudiran d'exempció els immobles destinats a centres sanitaris, la titularitat dels 

quals correspongui a l'Estat, la Comunitat Autònoma o les Entitats locals i pertanyin 
a alguna de les categories següents:  
a) Hospital públic gestionat per la Seguretat Social 
b) Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.  
c) Centres d'assistència primària, d'accés general.  
d) Garatge de les ambulàncies que pertanyin als centres que gaudeixen 

d'exempció.” 
    
““““Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 

gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,658 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,830 

per cent quan es tracti de béns rústics.  
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3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 
1,30 per cent.  

 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 

bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. “ 
 
“Article 8. Normes de gestió. 
    
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 4444.  
 
1.1 Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j), 1.k), es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin 
fermesa. En la sol·licitud s’ haurà d’ acreditar el compliment dels requisits exigibles per 
a l'aplicació de l'exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable 
amb la bonificació de l'article 5, apartat 2  (obres d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària). 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d'ambdues, s'aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l'article 5555. 
 
2.1. Quan el pagament de la quota s'hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 
1.a) i 1.b) es refereix a l'import de la quota líquida anual.  
 
L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició. 
 
2.2. El termini d'aplicació de la bonificació de l'apartat 2  comprendrà des del període 
impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’ 
aquestes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització, 
construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres  
períodes impositius. 
 
Per a gaudir de l'esmentada bonificació, els interessats hauran d’ aportar la següent 
documentació i complir els següents requisits:  
 

a) Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i 
promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la 
societat.  
b) Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de 
l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, 
o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte de l'Impost sobre 
Societats. 
c) Sol.licitar la bonificació abans de l’inici d'obres, aportant fotocòpia de la llicència 
d'obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l'Ajuntament.  
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 
identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la 
referència cadastral.  
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e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ 
urbanització / rehabilitació, objecte de la sol·licitud.  
f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat. 

 
2.3. Titulars de família nombrosa.  
 
Per a gaudir de la bonificació, s’ haurà de presentar  davant la hisenda municipal la 
següent documentació: 
 

• Títol vigent de família nombrosa, expedit per l'Administració competent. 
• Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti 

identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, 
inclosa la referència cadastral. 

 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència 
del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies 
familiars. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 
 
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l'exercici immediat anterior 
a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu. 
 
En cas que l’ Administració competent faciliti per via telemàtica a l’ Ajuntament o, en el 
seu cas, a l’ ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses 
empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el reconeixement de la 
bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’ aportar novament el títol en els 
anys posteriors al venciment d’ aquest.  
 
2.4 Immobles destinats a centres sanitaris públics.  
 
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sol·licitar-la i adjuntar els següents documents:  
 
- Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar 

de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència 
cadastral. 

- Informe tècnic sobre la dotació, equipament i estat de conservació de les 
instal·lacions, que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.  

 
L’efecte de la concessió de les exempcions comença a partir de l’exercici següent a la 
data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.  
 
2.5 El gaudi de les bonificacions establertes a l’article 5 és incompatible amb l’aplicació 
de les bonificacions regulades a l’article 4.2 
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin les circumstàncies per a 
poder gaudir de més d’una, el subjecte passiu només podrà optar peer gaudir d’una 
bonificació, que serà incompatible amb les altres. 
 
3. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi 
d’imposició. 
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4. La documentació requerida s’haurà de presentar sense perjudici de l’establer en 
l’article 35.F de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. “ 
    
SEGON....----    Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 

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 Test 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.    
    

TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la seva 
vigència. 

 

QUART.- La present modificació començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2010 i 
serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”    

    
    
B.6. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.6. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.6. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre B.6. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a l’impost sobre 
activitats econòmiques.activitats econòmiques.activitats econòmiques.activitats econòmiques.    
    
Passem a votació del punt B.6 que tracta de la modificació de l’Ordenança Fiscal en 
referència a l’Impost d’Activitats Econòmiques. Passem a votació. 
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atès que 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. 
 
Atès que 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. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 
5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques, en l’article 8 “Coeficients de 
situació”, el qual quedarà redactat de la següent manera: 
 
“Article 8è. Coeficients de situació  
 
.../... 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8è. 
d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament 
el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de coeficients 
següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a 
Coeficient aplicable 3,29 2,93 3,80 ---- ---- 

 
.../...“ 
    
SEGON....----    Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 

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 Test 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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TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la seva 
vigència. 

QUART.- La present modificació començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2010 i 
serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.” 

    
B.7. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a la Taxa per la B.7. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a la Taxa per la B.7. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a la Taxa per la B.7. Modificació de les ordenances fiscals per al 2010 en referència a la Taxa per la 
recollida,recollida,recollida,recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans    
    
Passem a votació el darrer punt, el punt B.7 que tracta de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal  referent a la Taxa per a la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 
Passem a votació 
    
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 7 
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i el regidor del 
Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC-PM, quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la LLei reguladora de les Hisendes Locals estableix en els seus articles 15 a 19 
el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores 
dels tributs locals. 
 
Atès que 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. 
 
Atès que 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 nova 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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, 
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
A C O R D S: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament la modificació de l’ Ordenança fiscal núm. 
12, reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans, en els articles 6 “Bonificacions” en l’apartat 2 i 5, l’article 7 
“Quota tributària” i l’article 13 “Quota tributària”, els quals quedaran redactats de la 
següent manera: 
 
“Article 6. Bonificacions 
.../... 
2. La tarifa d’aquesta Ordenança quedarà reduïda en un percentatge del 10%, en el 

cas d’habitatges particulars, per a aquells contribuents persones físiques que 
acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi en 6 o més ocasions durant 
l’exercici. 

 
Els lliuraments a la deixalleria no podran ser del mateix dia ni mes i no podran 
consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels 
voluminosos, sinó que hauran de consistir exclusivament, en l’aportació d’algun 
dels següents materials, en les quantitats que s’indiquen: 
 
� Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres. 
� Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim de 

1m3. 
� Bateries de cotxes: mínim 1 unitat. 
� Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat. 
� Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot de 1 litre. 
� Restes de fusta i poda. 

 
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sol·licitar de 
forma expressa davant l’Ajuntament aportant els justificants de les entrades 
realitzades a la deixalleria. Les sol·licituds s’hauran de presentar abans de l’1 de 
març de l’any corrent. 

.../... 
5. La documentació requerida s’haurà de presentar sense perjudici de l’establer en 

l’article 35.F de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. ” 

 
“Article 7. Quota tributària 
 
1.  La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 

determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles i de la categoria del 
lloc, plaça, carrer o via pública on hi estiguin ubicats. 

 
 2.  A tal efecte, s'aplicarà la següent Tarifa: 
 
Epígraf 1r. 
Habitatges 
a) Per cada habitatge...............................………………………………………… 123 euros 
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S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar.“ 
 
“Article 13. Quota tributària 
 
1.  La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, 

tractament i eliminació de residus comercials  consistirà en una quantitat fixa, 
per unitat de local , que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels 
immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del  residu, i de la 
categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 

 
2.  A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 
Epígraf 2n. 
Allotjaments 
Hotels, motels, hotels-apartaments..................………………………………….396,63 euros  
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivèn- 
cia col·lectiva no familiar, entre els que s'inclouen 
hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, - 
col·legis i demés centres de naturalesa anàloga, sem- 
pre que excedeixi de deu places. 
 
Epígraf 3r. 
Establiments d'alimentació 
a) Fins a 50 m2...............................……………………………………………….246,27 
euros  
b) Fins a 100 m2..............................………………………………………………295,25euros 
c) A partir de 100 m2.........................…………………………………………….395,70 
euros  
 
Epígraf 4at. 
Restaurants 
a) Fins a 100 m2..............................………………………………………………274,98 
euros  
b) A partir de 100 m2........................…………………………………………….362,85 euros
  
Bars 
c) Fins a 100 m2..............................………………………………………………274,98 
euros  
d) A partir de 100 m2........................……………………………………………. 367,48 
euros  
 
Epígraf 5è. 
Altres locals industrials o mercantils 
a) Centres Oficials..........................………………………………………………..229,36 
euros 
b) Oficines Bancàries........................……………………………………………...274,98 
euros 
c) Supermercats i magatzems fins a 300 m2  ………………………………… 541,09 

euros  
d) Supermercats i magatzems més de 300 m2……………………………….1.587,57 

euros 
e) Supermercats i magatzems més de 700 m2……………………………….2.534,37 

euros 
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f) Demés locals no expressament tarifats: 
- Fins a 50 m2...............................………………………………………………..229,36 euros 
- A partir de 50 m2 fins a 100 m2...………………………………………………274,98 euros 
- A partir de 100 m2........................……………………………………………...367,48 euros  
 
Epígraf 6è. 
Despatxos professionals 
Per cada despatx...................................…………………………………………...206,55 
euros  
En el supòsit que l'oficina o establiment es trobi ubicat en el mateix habitatge, sense 
separació, s'aplicarà únicament la tarifa precedent, quedant inclosa la de l'Epígraf 1r. 
 
3. Els locals comercials que estiguin buits i en els que no s’exerceixi cap tipus d’activitat, 
hauran de pagar el 25% de la quota, prèvia sol·licitud de l’interessat.” 
 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances Fiscals modificades durant el 
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el BOP. 

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 Test 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. 
 

TERCER.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la seva 
vigència. 

QUART.- La present modificació començarà a regir a partir del 1r. de gener de 2010 i 
serà vigent mentre no s’acordi la seva derogació o modificació.”    

    
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 50 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
EL PRESIDENT,        LA SECRETÀRIA,  
 
    
 


