ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL DIA 23
DE DESEMBRE DE 2010, Núm. 11/2010.

ASSISTENTS:

Alcalde:
Regidors:

Illm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
Sr. Santiago Raimi i 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

A la Roca del Vallès, essent les vint hores i deu minuts del dia indicat a
l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de
l’Illm. Sr. Alcalde, Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més
amunt, assistits per la que sotasigna secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia
comprovació del quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la
Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de la interventora accidental,
Montserrat Guans Ros, a la realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia
convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada de la Sra. Carmen de las Heras
i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A.1- Resolució de les allegacions de les ordenances fiscals 2011 i aprovació definitiva
de les mateixes .
A.2- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana en l’àmbit del sector SPR-4, les Hortes i terrenys annexos.
A.3- Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial del sector SPR-4, les Hortes.
A.4- Ratificació de la resolució alcaldia núm. 1338, del dia 12/11/10 sobre l’aprovació
del Calendari Fiscal General de l’any 2011.

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària de 23 de desembre de 2010 quan
són les 20 hores i 10 minuts del vespre en motiu d’haver fet la concentració contra la
darrera sentència del Tribunal Constitucional.
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A.1- Resolució de les allegacions de les ordenances fiscals 2011 i aprovació definitiva
de les mateixes .
Sr. Alcalde.- Aquest Ple té quatre punts de l’ordre del dia, el primer d’ells tracta de la
resolució de les allegacions de les ordenances fiscals 2011 i de l’aprovació definitiva
de les mateixes .
Sr. Estapé.- Sr. Ros, si em permet excusaré la presència abans d’entrar en el primer punt
de l’ordre del dia de la Sra. Carmen de les Heras, regidora del nostre Grup Municipal,
que, per motius familiars, està de viatge, està concretament a Sòria amb la seva
família en aquestes vacances.
Sr. Alcalde.- Molt bé, Sra. Secretària, excusem l’absència de la regidora Carmem de
las Heras. Té la paraula per tractar aquest primer punt el regidor d’hisenda el Sr. Manel
Álvarez .
Sr. Álvarez .- Gràcies, Sr- Alcalde. El dia 28 d’octubre es va aprovar provisionalment les
modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2011. El dia 10 de desembre
finalitzava el termini d’exposició al públic per presentar allegacions.
S’ha presentat allegacions. El dia 1 de desembre del 2010, el Sr. Miquel Estapé Valls, en
representació del grup municipal del PSC, va entrar 3 allegacions. En caràcter
general, demanava que es fes constar o que es modifiqués el text de les ordenances
en allò que fa referència a la llei 11/2007.
En principi, el que hem de dir és que es poden presentar allegacions a aquelles
ordenances que es van modificar, però no aquelles que no es van tocar, per tant, en
caràcter general hem de dir que l’allegació que fa referència a les ordenances que
no s’han modificat, s’haurà de desestimar. Respecte a la mateixa allegació de la llei
11/2007, el que hem de dir és que la llei, la citada llei, és de rang superior a les
ordenances fiscals i per això, la incorporació o no en el redactat de les ordenances no
afecta a la legalitat de les dites ordenances fiscals, per tant, es proposa desestimar
aquesta allegació.
Hi ha una segona allegació relativa a què en l’actual conjuntura econòmica cal fer
un esforç per protegir les persones més febles de la crisi econòmica i fa una proposta
de modificar el llindar per a la bonificació de les taxes d’escombraries. El que hem de
dir al respecte és que l’Ajuntament de la Roca en particular està fent un gran esforç
amb el tema de serveis socials. Jo crec que hem de dir que un esforç com mai s’ha fet
a la Roca i que creiem que les actuals bonificacions són les adequades, per tant, la
proposta és desestimar també aquesta allegació número 2.
Hi ha una tercera allegació relativa a la taxa d’escombraries en el sentit que es
modifiqui la freqüència en què es poden portar materials a la deixalleria, que aquesta
freqüència sigui diària tal com es fa a la deixalleria de Granollers. El que hem de dir és
que creiem que el redactat de la nostra ordenança és molt millor que la de Granollers.
Creiem que d’aquesta manera es potencia més l’ús de la deixalleria. Hem de recordar
que nosaltres tenim una bonificació en l’ús de la deixalleria, sempre i quan el ciutadà
porti deixalles a la deixalleria en un mínim de 6 vegades a l’any i en mesos diferents.
Aquesta vegada ens evitem que un ciutadà hi vagi per exemple, 6 dies seguits i tingui
dret a l’ús. Creiem que el redactat nostre és molt millor i, per tant, considerem que no
s’ha de contemplar la modificació i després fan altres consideracions per demanar al
consorci de residus que es coordinin i consensuïn criteris. En principi, no a “lugar” com a
allegació perquè no té res a veure amb aquelles aprovacions que es van fer el dia 28
d’octubre, per tant, el que proposem és desestimar les allegacions presentades pel Sr.
Miquel Estapé i aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals que
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entraran a regir a partir del dia 1 de gener de 2011 i per últim publicar l’acord en el
butlletí oficial de la província. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí tres comentaris breus. En primer lloc, nosaltres ens ratifiquem en les
allegacions que vam presentar. Evidentment, hi ha una llei que diu que allò que té
accés l’administració no cal demanar-ho, però normalment quan es fa una llei de rang
superior, les normatives de rang inferior el que fan és adaptar-se a la llei a poc a poc i
en el temps. Ja fa 3 vegades que els demanem que adaptin aquestes ordenances a
la llei i vostès segueixen sense fer-ho. Bé, estan en el seu dret, per tant, seguim
endavant, tenim una llei de rang superior, però tenim les nostres ordenances
adaptades a la llei. Home no costa res fer una adaptació a la llei. Pel que fa al tema
del llindar dels mínims ingressos, doncs considerem que la situació actual és prou greu
com per fer una mica més d’esforç per a aquestes persones que estan en situació
desafavorida i per l’altra qüestió el que busquem és que no hi hagi greuges
comparatius entre veïns que vagin a utilitzar la deixalleria de Granollers i la deixalleria
de la Roca. Vostès consideren que no és necessari? Bé, estan en el seu dret, però
nosaltres seguim pensant que hi ha un tema de certa racionalitat en quan ... és a dir, o
ens adaptem a ells o demanem que ells s’adaptin o es pacta una cosa comuna
perquè tots els veïns utilitzin una o una altra per la proximitat que tenen els veïns de la
Torreta, per la proximitat de Granollers, es puguin utilitzar. No segueixen aquest criteri,
doncs vostès mateixos. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez ?
Sr. Álvarez.- Bé, només per corregir una afirmació que vostè ha fet i que no és certa.
Les ordenances estan adaptades a la llei , això que quedi molt clar perquè tal com ho
ha dit semblaria que potser tenim alguna cosa mal feta i no és cert. De fet, la gran
majoria del redactat de les nostres ordenances són a proposta de la Diputació i
entenem que la Diputació com en tantes altres coses no s’equivoca. Per tant, les
nostres ordenances estan adaptades a la llei com no podia ser d’una altra manera. Ja
li he dit també l’esforç important que està fent el nostre ajuntament en quant a les
persones desfavorides, que són moltes i que estan patint molt. Tenim ciutadans de la
Roca que pateixen molt, però també li dic que s’està fent un esforç, com mai s’ha fet,
des d’aquest ajuntament i, per tant, creiem que aquesta bonificació no s’hauria de
modificar. A veure perquè ens hauríem d’adaptar nosaltres al redactat de les
ordenances de Granollers. Demanen vostès als seus companys de Granollers que
s’adaptin a les nostres ordenances. Creiem que són més lògiques, creiem que estan
correctes i, per tant, si algú ha de modificar alguna cosa també poden modificar-ho
ells. En tot cas, que ho modifiquin ells, que nosaltres creiem que estem fent el que hem
de fer. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- No.
Sr. Alcalde.- Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, jo per cloure aquest debat, simplement fer una reflexió i és el quart
any consecutiu que s’entra aquesta allegació a les ordenances fiscals. Això no havia
passat en altres mandats. Hi havia un debat plenari en què els grups que en altres
èpoques havíem estat a l’oposició mostràvem el nostre parer i la nostra opinió sobre
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com s’aplicaven les ordenances fiscals en les diferents conjuntures, en diferents
exercicis, però respectàvem l’acció de govern de qui estava governant, de qui havia
resultat escollit pel poble per regir els designis del govern municipal, per tant, hi havia
un respecte democràtic cap a l’acció de govern. Això no ha passat en aquest
mandat. És el quart any consecutiu en què rebem unes allegacions que, com queda
clar justificat, no tenen cap base jurídica i, per tant, els informes que no són de tipus
polític, sinó que són de caire tècnic o jurídic, els informes proposen la desestimació
d’aquestes allegacions successivament durant quatre anys, per tant, és l’objectiu
d’aquestes allegacions les quals són successives o idèntiques i tossudament vostès les
han anat presentant. Només busquen un objectiu que és alentir el funcionament de
l’administració i dificultar l’acció de govern. Aquest és l’únic objectiu que hem vist
sempre durant aquest mandat, durant aquests quatre anys.
Quarta allegació consecutiva, any rere any, a les ordenances fiscals la qual cosa ens
obliguen a convocar aquest ple extraordinari per poder-les aprovar definitivament i
publicar-les a temps perquè aquest ajuntament durant l’any 2011 pugui cobrar els
impostos i pugui disposar dels recursos econòmics que necessita per funcionar a risc de
que en un any com aquest on han canviat normatives de publicació, a risc a més a
més, que hi ha festivitats, per exemple avui hi ha una regidora que no ha pogut assistir,
perquè l’activitat laboral ha començat a baixar en totes les institucions, a tots els
organismes, a l’administració també ens tocarà córrer ara per poder publicar a temps i
per tant, que es pugui publicar aquestes ordenances i es puguin aplicar a partir de l’1
de gener, per tant, jo només faig aquesta lectura, un intent de dificultar l’acció de
govern.
Sr. Fernández.- Sr. Ros, si em permet un segon. Vostè ha obert un front de debat nou
amb l’última paraula, quan és per cloure i ara no ens deixa a nosaltres poder
argumentar sobre això que vostè ha dit. Hem tingut un debat el Senyor regidor i jo
sobre els aspectes més tècnics i vostè en el punt de cloenda en lloc de tancar, el que
fa és obrir un debat i menys tenir-nos a nosaltres i acusar-nos d’un seguit de coses de
les quals penso que tenir dret a defensar-nos, per tant, el que li prego és que ara em
permeti un torn molt curt per fer la meva argumentació sobre un tema que vostè ha
obert nou i que no ha estat en el debat que hem tingut amb el regidor. El que ha de
fer és tancar, no obrir debats, per tant, li prego que ens doni aquesta paraula.
Sr. Alcalde.- Sr. Carles Fernández, en el benentès que vostè no havia utilitzat el segon
torn de rèplica, li permetré que repliqui, jo estic en el curs de la meva intervenció, per
tant, li permeto la rèplica i clouré.
Sr. Fernández.- Molt bé, primer jo crec que l’Alcalde el que ha de fer amb els punts és
tancar-los sobre el que s’ha debatut, no obrir nous temes i en aquest tema ser molt
concís i molt concret. Escolti’m nosaltres estem aquí per fer política i aquí hi ha un
seguit d’allegacions, d’aquestes tres que presentem que tenen un contingut més
polític i, per tant, com a regidors, entenem que podem fer això, presentar allegacions
és un dret dels regidors, no és un obstruccionisme a l’acció de govern. Vostè ha de
tenir previst aprovar les ordenances amb temps per donar el dret a nosaltres i a
qualsevol ciutadà del municipi a poder presentar allegacions perquè després amb
l’aprovació definitiva hi hagi temps per ser publicada. Aquesta és l’acció de govern
correcta. Si després no es presenten allegacions doncs no es presenten, però si es
presenten, vostè ha de preveure els temps perquè això pugui ser, per tant, deixi
d’acusar-nos d’obstruccionisme perquè aquí hi ha unes propostes concretes, vostès no
les accepten, estan, evidentment, en el seu dret, són vostès els que governen, però el
nostre dret és poder exercir l’oposició i poder-la exercir també presentant allegacions.
És que només faltaria que vostè ens intentés restringir el dret a presentar allegacions
amb aquesta desqualificació que fa de la nostra acció. Si vostè no està d’acord amb
la nostra acció, ho diu i ja la manifesta prou en els diaris amb insults i amb
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desqualificacions personals i to això, ja ho fa prou, però en to cas, deixi’ns fer la nostra
acció d’oposició.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Com pot comprovar estem a 23 de
desembre, estem en temps suficient per desestimar aquestes allegacions que no
tenen cap mena de base jurídica, aprovar definitivament les ordenances fiscals que
d’una altra manera haguessin quedar automàticament aprovades el dia 10 de
desembre i enviar-les a publicar, per tant, la previsió en temps ja es fa i es fa quan es fa
el ple per l’aprovació inicial d’aquestes ordenances. No només tenen dret a presentar
allegacions vostès, sinó tots els ciutadans, societats mercantils, empreses, etc. I seria
molt lògic si algú tingués alguna cosa a dir sobre aquestes ordenances fiscals que li
afectés directament als seus interessos, per tant, no es fa amb temps per si l’oposició
presenta allegacions, sinó que es fa amb temps per si algú, que en té tot el dret, de
presentar allegacions les presenta.
Sr. Fernández.- Ja ho he dit això.
Sr. Alcalde.- Exactament, doncs jo ho referendo. Així es fa. A partir d’aquí, la meva
opinió és la que he expressat abans per què? Perquè aquesta allegació d’aquest any
té molts punts gairebé calcats, idèntics, similars als de l’any passat, als de l’altra i als de
l’altra i reiterativament se’ls ho dit en informes tècnics i jurídics que no pertocava afegir
a una normativa de rang inferior que no pertocava dir el que no diu la llei i estem
utilitzant ordenances tipus que, com molt bé ha dit el regidor d’hisenda, faciliten la
tasca de suport als ajuntaments i que estem utilitzant tots els ajuntaments. El de la Roca
no hem de ser especials ni diferents als altres, per tant, estem utilitzant el mateix model
d’ordenança fiscal amb les particularitats que necessita el municipi de la Roca i això és
el que estem fent. A partir d’aquí la meva opinió és molt clara i és que aquesta
allegació només ha tingut un objectiu que es retardar el procediment ...
Sr. Caña.- Ningú li demana la seva opinió.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Julio Caña, vostè no està en ús de la paraula, però el Sr. Carles
Fernández precisament ha fet esment que si volia expressar la meva opinió, l’expressés
i això és el que estic fent i evidentment, estic en el meu dret de fer-ho, per tant, la
meva opinió és que vostès durant quatre anys s’han dedicat a dificultar l’acció de
govern i han fet un mal favor al municipi perquè la tasca administrativa que es deriva
d’haver d’atendre aquestes allegacions, no només aquestes, sinó les que van
presentar al pressupost de l’any passat, les que han presentat a diferents projectes
aprovats en aquest mateix plenari ens ha obligat a una feina administrativa molt
superior a la que hauríem hagut de fer i que això hagués hagut de facilitar la tasca
administrativa i l’acció de govern i més, en un mandat de dificultat econòmica com el
que estem passant en el qual seria lògic que l’oposició fes un front de recolzament al
govern davant de les dificultats. Som l’únic municipi, m’atreviria a dir que d’Espanya
que ha rebut allegacions al FEIL de l’any 2009 perquè realment amb uns terminis molt
ajustats ningú va rebre allegacions al FEIL i va ser l’oposició qui les va posar.
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 5 vots negatius, manifestats pels regidors del Grup Municipal del PSCPM, el text del qual, literalment, diu:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el passat dia 28
d’octubre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 2011, les modificacions de
les següents Ordenances Fiscals:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança núm.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança núm.3 Impost sobre Construccions, instal.lacions i obres
Ordenança núm.4 Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança núm.9 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de
l’Administració municipal en les activitats i instal.lacions
Ordenança núm.12 Taxa per la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic
Ordenança núm.22 General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

Atès que l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals estableix
que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la
fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes
tributaries, així com les aprovacions i modificacions de les corresponents ordenances
fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de la Corporació durant trenta dies, com a
mínim, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes.
Atès que el dia 10 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de l’acord
d’aprovació provisional. I que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les
següents al.legacions:


Allegacions presentades el dia 1 de desembre de 2010 pel Sr Miquel Estapé Valls,
en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 8778)

Vist l’informe emès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu a les
al.legacions presentades, que en la part que interessa diu:
“ PRIMER. Consideració General. L’article 19.1 del TRLHL estableix que “ les ordenances
fiscals de les entitats locals a que es refereix l’article 17.3 d’aquesta llei regiran durant el
termini determinat o indefinit, previst en elles, sense que contra aquestes hi capigui cap
altre recurs que el contenciós administratiu que es podrà interposar, a partir de la seva
publicació en el butlletí oficial de la província, o, en el seu cas, de la comunitat
autònoma uniprovincial, en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores
de dita jurisdicció.”. És per tant, durant el període d’exposició pública dels acords
provisionals adoptats vers les modificacions de les concretes ordenances fiscals que els
interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes, les quals han de
ser resoltes de forma expressa, adoptant-se l’acord definitiu que procedeixi i aprovantse la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les modificacions a que
es refereixi l’acord provisional.
Les allegacions o reclamacions només es poden presentar sobre les ordenances que
estan en exposició al públic, atès que les que no són objecte de modificació i
conseqüentment d’exposició pública són normes o disposicions vigents no susceptibles
d’impugnació directa o en el seu cas de presentació d’allegacions, sens perjudici de
la seva impugnació indirecta dels actes d’aplicació, gestió i liquidació.
En conseqüència, en relació a les allegacions presentades pel Sr Miquel Estapé Valls,
val a dir respecte de l’allegació global a les ordenances fiscals per a l’exercici 2011 de
manca d’adaptació a la llei 11/2007, que aquesta s’hauria d’inadmetre, en el concret
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supòsit d’aquelles ordenances que no varen ser objecte de l’acord provisional de
modificació.
SEGON. D’altra banda, pel que fa a les ordenances que sí han estat objecte de
modificació provisional i respecte a:
-

Allegació núm. 1, relativa a l’adaptació del text de les ordenances a la Llei
11/2007.
Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que ja
consti a l’expedient del sollicitant, ni aquella que es pugui aconseguir
d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei
29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.

Que l’entrada en vigor el dia 24 de juny de 2007 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ja preveu el marc legal suficient,
doncs aquesta és de rang superior a les ordenances fiscals , per això la seva
incorporació o no, no afecta a la legalitat de dites ordenances fiscals i l’administrat ja
disposa, a través de l’article 6, de tots els drets que s’hi reconeixen, entre els quals el de
“a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les administracions
Públiques, les quals utilitzaran mitjans electrònics per a obtenir aquesta informació...”
Pel que fa al text de les ordenances, en quant a fer-hi constar que “En cap cas es
reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sollicitant, ni aquella que es
pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres
administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya”, seria
contradictori amb l’article 2.1e) del Real Decreto 1671/2009,de 6 de noviembre, de
desarrollo parcial de la Ley 11/2007, doncs aquest preveu “En caso de imposibilidad de
obtener los datos, documentos o certificados necesarios por el órgano administrativo
encargado de la tramitación del procedimiento, se comunicará al interesado con
indicación del motivo o causa, para que los aporte en el plazo y con los efectos
previstos en la normativa reguladora del procedimiento correspondiente. En este caso,
el interesado podrá formular queja conforme con lo previsto en el Real Decreto
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la
calidad en la Administración General del Estado”.
-

Allegació núm. 2, relativa a que en l’actual conjuntura econòmica cal fer
un esforç per a protegir a les persones més febles a la crisi econòmica.
Proposta: Actualitzar el llindar mínim dels ingressos nets mensuals que donen
dret a bonificació a la taxa d’escombraries, fins a 750 € a títol individual i de
1.500 € per a una parella.

L’article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les ordenances fiscals
contindran, com a mínim la determinació del fet imposable, el subjecte passiu, els
responsables, les exencions, les reduccions i bonificacions, la base imposable i
liquidable, el tipus de gravamen o quota tributària, el període impositiu i el meritament.
L’article 15 del mateix Reial Decret Legislatiu estableix que les entitats locals hauran
d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents
ordenances fiscals reguladores d’aquests.
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En l’article 24.4 s’estableix que la determinació de la quantia de les taxes podrà tenir
en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligat a satisferles.
Tenint en compte l’abans exposat, és criteri de l’Ajuntament l’establiment de les
bonificacions fiscals que es vulguin aplicar a les diferents taxes municipals.
-

Allegació núm. 3 relativa a les bonificacions de la taxa d’escombraries
Propostes:
- a) Que per al 2011 es revisin els criteris de les ordenances fiscals de la Roca
que donen dret a la bonificació de la taxa d’escombraries per que la
freqüència en que es poden aportar materials sigui diària, igual que fa la
deixalleria de Granollers.
-b) Que es demani al Consorci de Residus del Valès Oriental que es
coordinin i consensuïn els criteris de les ordenances fiscals en la bonificació
d’escombraries per ús de les deixalleries comarcals per a que siguin
exactament iguals a tots els municipis de la comarca, i no generin greuges
comparatius.

a) A l’igual que en la resposta donada a l’al.legació núm.2, l’article 16 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals estableix que les ordenances fiscals contindran, com a mínim la
determinació del fet imposable, el subjecte passiu, els responsables, les exencions, les
reduccions i bonificacions, la base imposable i liquidable, el tipus de gravamen o
quota tributària, el període impositiu i el meritament.
L’article 15 del mateix Reial Decret Legislatiu estableix que les entitats locals hauran
d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les corresponents
ordenances fiscals reguladores d’aquests.
En l’article 24.4 s’estableix que la determinació de la quantia de les taxes podrà tenir
en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligat a satisferles.
Tenint en compte l’abans exposat, és criteri de l’Ajuntament l’establiment de les
bonificacions fiscals que es vulguin aplicar a les diferents taxes municipals

b) Que en el text de les ordenances fiscals, com text normatiu, no procedeix, fer
demandes ni recomanacions, ja que la seva naturalesa es regular, únicament, els
elements d’identificació dels tributs, el seu procediment i tot allò que formi part dels
mateixos.
Per la qual cosa, en virtut de la potestat normativa plenària, la Corporació acordarà
allò que estimi pertinent.”

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, d’acord
amb l’exposat anteriorment.
SEGON. Aprovar definitivament les modificacions de les següents Ordenances Fiscals
que hauran de regir per a l’exercici 2011,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Ordenança núm.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança núm.3 Impost sobre Construccions, instal.lacions i obres
Ordenança núm.4 Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques
Ordenança núm.9 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de
l’Administració municipal en les activitats i instal.lacions
Ordenança núm.12 Taxa per la recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants, i rodatge cinematogràfic
Ordenança núm.22 General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.

TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança Fiscal en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència.
QUART. Notificar aquest acord als interessats”

Sr. Font.- Sr. Ros disculpi. Com molt bé ha dit ara fa un moment. Avui és dia 23, demà és
24 i hi ha la missa del gall, jo crec que el ple el podria haver posat el dia 24 i ja sortint
d’aquí, amb el plens que fem normalment, ja podríem anar directament a la missa del
gall, no?
Sr. Gil.- Podríem anar a treballar.
Sr. Font.- No a treballar hi vaig jo ara, Sr. Gil. El que passa és que la política moltes
vegades és parlar les coses i vostès mai ho fan, mai.
Sr. Alcalde.- Sr. Jordi Font, hi ha un ple convocat en temps i forma en el dia que
habitualment es fan els plens, el dijous, i vostè ara no està en ús de la paraula, per
tant...
Sr. Font.- Bé, jo me’n he d’anar, li demano Sr. Ros que em deixi, li vull dir una cosa: Jo,
en aquests moments, m’he d’aixecar perquè he d’anar a treballar, d’acord? Doncs,
jo li dic que ho sento molt...ara vostè abans ha dit una opinió seva de la nostra manera
de fer oposició i jo li estic...la meva manera de veure la forma que té vostè de fer
govern, de convocar plens quan falten 5 minuts pel ple com va fer fa uns mesos, un ple
a les onze del matí. Jo crec que les coses es podrien parlar abans amb els caps de
grup i mirar de consensuar les coses i no fer-les d’aquesta manera perquè jo com que
mano, doncs ho faig així. Jo crec que la política és parlar les coses, no imposar, però
per part de ningú, d’acord?
Aprofitant això, els desitjo molt bones festes i me’n vaig a treballar. Molt bona nit a
tothom.
Sr. Alcalde.- Bona nit, Sr. Jordi Font.

A.2- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana en l’àmbit del sector SPR-4, les Hortes i terrenys annexos.
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Sr. Alcalde.- Passem al segon punt de l’ordre del dia. Si els sembla tractarem
conjuntament els punts número 2 i número 3. El punt número 2 ...
Sr. Estapé.- Perdó, la Secretària m’ha advertit que hi ha motius d’abstenció i jo ens
aquests 2 punts m’abstindré.
Sr. Alcalde.- Prengui nota Sra. Secretària, el Sr. Miquel Estapé s’absenta del plenari
perquè entren en debat 2 punts en els quals el pare del Sr. Estapé, hi té interessos en
primer grau.
Tractaríem, si els sembla bé, els punts segon i tercer conjuntament perquè és una
mateixa temàtica i després en tot cas faríem la votació per separat. Estan d’acord?
Sr. Fernández.- Una pregunta per això. El motiu que nosaltres no tinguem pantalla en
funcionament és algun en concret?
Sra. Secretària.- Es veu que no ho havien preparat.
Sr. Fernández.- Ja però és que es passaran coses i la pantalla no està operativa.
Sr. Alcalde.- Sí, canvia el cable, canvia el cable...
Sr. Álvarez.- No igual està per baix.
Sr. Fernández.- No per això ho demanava perquè no passa res, però en tot cas com
que aquest tema sí que es passarà...
Sra. Secretària.- ...com que han fet l’aperitiu ...
Sr. Fernández.- No passa res...
Sra. Secretària.- Quan jo he baixat, ja no hi havia ningú
Sr. Fernández.- ...però jo ho comento per facilitar...
Sra. Secretària.- Mira, he sentit que no me’n he recordat de l’aigua ... i tot i sempre es
porta
Sr. Fernández - Estava bé.
Sr. Álvarez.- Estava parat el monitor.
Sra. Secretària.- No me n’havia donat compte
Sr. Alcalde.- Bé, era un problema tan senzill com engegar la pantalla.
Sr. Alcalde.- Continuem amb el plenari. El punt segon tracta de l’aprovació provisional
de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana en l’àmbit del sector
SPR-4, les hortes i terrenys annexos i el punt A-3 tracta de l’aprovació provisional de la
modificació del Pla Parcial del sector SPR-4, les Hortes.
Bé, com molt bé sabeu, el document de modificació del Pla General, guardem silenci
si us plau, el document de modificació del Pla General en l’àmbit del Pla de les Hortes
es va aprovar el 6 de novembre de 2003, aprovació inicial, després es va fer
l’aprovació provisional a l’abril de 2004 i la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar definitivament la Modificació del Pla General el 14 de juliol de 2004. El Grup
municipal de Convergència i Unió vam presentar un recurs d’alçada davant del
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Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb l’argument que en la formació
d’aquest acte administratiu hi havia hagut un vot nul, el del Sr. Miquel Estapé que tenia
interessos, el seu pare tenia terrenys en aquest sector i era un vot que era decisiu i
sense aquest vot no s’hagués pogut aprovar aquest planejament amb el qual no hi
estàvem d’acord. Aquest recurs d’alçada davant de conseller no va prosperar. El
Conseller va trigar un any, però al cap de l’any el va desestimar i va obrir la via
contenciosa administrativa. La via contenciosa administrativa es va interposar al 2005 i
va donar com a resultat una sentència en primera instància a l’any 2008, la qual va
esdevenir ferma a l’octubre del 2009. Llavors, en el moment en què aquesta sentència
esdevé ferma anulla les aprovacions provisional i definitiva d’aquesta modificació del
Pla General, en l’àmbit del Pla de les Hortes. La modificació del Pla General passava
dels 70 habitatges previstos inicialment en aquest sector a 228 i quan esdevé ferma la
sentència, el sector es troba ja totalment urbanitzat, s’han urbanitzat en projectes de
reparcellació les parcelles als propietaris que els pertoca i es troba ja edificada
l’escola Mogent en el solar d’equipaments d’aquest sector d’aquí. Les obres
d’urbanització es troben molt avançades en el que és la zona d’accés i el Parc de la
Bassa del Molí davant de l’escola Mogent. En el moment en què es produeix aquesta
anullitat el sector queda sense planejament i no és possible ja edificar. Tot i així, hi ha
quatre llicències concedides. Hi ha llicències concedides a l’Incasòl per edificar 60
habitatges en aquest solar del final del carrer de l’Església, hi té llicència concedida la
societat del Sr. Rocamajor per construir 24 habitatges en aquesta parcella d’aquí i hi
ha 2 llicències donades a la societat Novi iter per construir un edifici comercial en
aquesta peça d’aquí i un altre mixt, comercial i habitatges, en aquesta peça d’aquí.
Cap d’aquestes llicències s’ha portat a terme de moment. Aquestes llicències serien
vàlides en el moment en què es van donar perquè no havia arribat a ser ferma la
sentència. En aquest moment el que estem tractant és de donar una solució a aquest
sector, una solució en una situació de complexitat important perquè els carrers estan
urbanitzats i s’ha fet aquí una despesa per part dels promotors del sector i per part del
propis ajuntament que portava el 10% de 5 milions d’euros per urbanitzar aquests
carrers, les parcelles estan totalment definides, són parcelles que no estan definides,
són parcelles molt cenyides que no tenen patis, excepte aquestes d’aquí, no tenen
jardins i que per tant, no admeten massa variacions, la qual cosa dificultava molt reduir
edificabilitat i buscar aquí una solució. La solució proposada és aquesta, en la qual
s’han introduït diverses modificacions que es van aprovar inicialment en el Pla Parcial
que és aquest que estic ensenyant ara, Pla Parcial modificat es va aprovar el 15 de
juliol de 2010 en aquesta mateixa sala de plens. Una de les primeres modificacions és
reduir aquesta peça d’equipaments, el que aquí queda, en el plànol anterior veiem
que en aquesta peça d’equipament públic municipal, la qual és molt més gran, però
té aquesta línia que és una línia d’inundabilitat, fins aquí pot arribar la inundació del riu,
està travessada per una línia d’alta tensió i té, a més a més, per sota la canonada en
alta d’aigües Ter-Llobregat, per tant, era una parcella que passava a propietat
municipal de difícil utilització. El que és proposa és que aquesta peça sigui més petita
en aquest sector, però el que es perd en les zones d’afectació del riu o de les línies
d’alta es passi a aquest sector d’aquí de tal manera que aquí tinguem 2 peces
d’equipament públic, vinculades a través d’aquesta zona de vianants a l’escola
Mogent i on es proposa fer una segona escola bressol al nucli de la Roca. Aquesta
disposició de les pistes d’equipaments permet introduir unes terrasses intermitges, entre
la terrassa del nivell del riu, la terrassa més baixa i la cota a la que s’ha enfilat tot
aquest sector, de tal manera que aquí pugui aparèixer uns parcs infantils i això
afavoreix també que la curvatura d’inundabilitat del riu tingui millor sortida cap`a sota
el pont per aquí a diferència del planejament anterior on aquí al anar a petar contra
el talús i no contra el riu generava una sèrie de remolins que dificultaven precisament
l’evacuació d’aigua. Aquesta solució plantejada ara és molt més efectiva des del
punt de vista hidràulic funciona molt millor que l’anterior. Això sobretot el que té per
virtut és que s’incrementa el terreny que pot ser d’ús públic perquè realment aquest
terreny aquí era inservible.
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Les altres novetats estan en aquest sector d’aquí, aquest color fúcsia a diferència
d’aquest color lila, són els sectors que tenen o planta baixa aquest color més claret o
planta baixa i un en aquest color més fosc i aquests són els de baixa i 2. Aquí s’està
obrint un canó de visuals, l’escola té baixa i un, l’escola té planta baixa. Aquests de
baixa i un estan obrint un canó de visuals des de l’arribada a la Roca un cop travessat
el pont sobre el riu Mogent , de tal manera que s’obren les visuals sobre la part històrica
del nucli antic sobre el sector de l’edificació de Can Roc o l’església de la parròquia
de Sant Sadurní, una església millenària, de tal manera que estem preservant i tenint
un entorn de respecte pel que fa a la part més històrica, evitant aquest efecte
pantalla que es generava aquí en els edificis de baixa i dos que taponaven el nucli
antic i evitaven la seva visió. És una solució de mínims, és una solució d’urgència
perquè realment ha estat molt difícil poder actuar sobre aquest sector amb les
preexistències amb què ens hem trobat.
En quant al document de modificació del Pla General estem utilitzant el mateix
document que es va aprovar inicialment al novembre del 2003. És un document
l’aprovació no ha quedat anullada i, per tant, ens permet actuar utilitzant les lleis del
2003.
Les lleis d’urbanisme van ser modificades a l’any 2004 i a l’any 2005. Hi ha un text refós
de l’any 2010, per tant, hi ha hagut tot una sèrie de legislació posterior que dificultaria
molt poder solucionar el problema que s’ha produït aquí en el Pla de les Hortes si no
anéssim a parar a aquestes lleis anteriors a l’any 2004, per tant, el que estem aprovant
és el mateix document idèntic, però amb una diferència important que simultàniament
en el punt següent aprovem provisionalment també la modificació del Pla Parcial que
autoritzarà menys alçada i autoritzarà el canvi de qualificació dels sòls d’equipaments i
el canvi d’ubicació dels sòls d’equipaments, per tant, aquests documents arribaran
simultàniament a la Generalitat de Catalunya a la Comissió d’Urbanisme perquè siguin
aprovats també simultàniament. El Pla Parcial que s’executarà, per tant, redueix les
previsions que estaria donant el Pla General i caldrà fer després una aprovació
posterior de modificació del Pla General que en aquest cas modificarem el POUM que
ja hem començat a treballar perquè definitivament deixi aquest sector tal i com
preveu el Pla Parcial i aquesta modificació del Pla General que estem tramitant ara
quedi finalment absorbida pel POUM que deixarà definitivament controlat aquest
sector un cop es desenvolupi l’edificació. La comparativa entre els dos planejaments
aquí la tenim en el planejament dels anys 2003-2004 el nombre d’habitatges era 228,
ara són 195, són 33 menys . L’edificabilitat total era de 27.477, ara l’edificabilitat baixa
uns 1.100 metres, 26.316, però està detallada, hi ha 19324 metres que són d’habitatge,
és a dir molt menys d’aquells 27.000, 5165 que són de sostre comercial i hi ha uns
metres que en els fons no haurien de computar, però que es computen a efectes de
reparcellació que aquests són aquests 1127 d’aparcament que formen part de
l’edifici convingut amb l’Incasòl, de l’edifici del final del carrer de l’Església és el
soterrani destinat a aparcament que pel darrera dóna alçada de planta baixa perquè
sobresurt, per tant, està computat com a edificabilitat, especialment a efectes de
reparcellació perquè aquí ja s’ha analitzat com és la gestió d’aquest sòl i ja se sap
com és la reparcellació del repartiment.
Una altra dada important és que el cost a imputar al sector era de 8.807.000 € amb
l’IVA inclòs i amb totes les despeses. Aquest era el cost que corresponia per sufragar els
promotors propietaris del sector i aquest cost es redueix en un milió i escaig d’euros, a
7.777.000 a efectes de poder equilibrar la pèrdua de sostre i la pèrdua d’habitatges.
S’ha analitzat amb uns estudis econòmics comparatius, precisament perquè l’equilibri
econòmic d’aquest sector no es trenqui i poder justificar així aquesta modificació en el
Pla Parcial. El resultat seria que on abans es feien 228 habitatges, 168 eren lliures i 60
públics. En aquest moment era una proporció de 80/20%. Ara anem a 135 lliures i 60
públics, una proporció de 70/30% que sí que s’ajustaria a les lleis d’habitatge actuals i a
les lleis d’urbanisme actuals, per tant els percentatges de secció estarien adequats al
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que preveia la nova legislació urbanística un cop es va començar a tramitar aquest
document. També s’ha de dir que en el segon punt, en la modificació del Pla Parcial
del qual n’estem fent l’aprovació provisional, atès que el 15 de juliol d’aquest any vam
fer l’aprovació inicial, s’ha presentat allegacions. Hi ha hagut 4 allegacions
presentades i es proposa desestimar-les, són allegacions que en les informes tècnics
estan degudament especificades, els ho hem facilitat i estan degudament justificats
perquè es desestimen aquestes allegacions, les quals no tenen una base ni tècnica ni
jurídica com per ser admeses i incorporades en aquest document, per tant, el que
proposem és desestimar aquestes allegacions, fer l’aprovació provisional i un cop
fetes les aprovacions provisionals d’aquests 2 documents, remetre’ls a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona perquè faci l’aprovació definitiva i, per tant, reconstruir el
planejament en aquest sector on havia decaigut, on havia quedat anullat per decisió
judicial.
Algun comentari Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, Abans de tot com ja vam comentar en el darrer ple en el qual vam tractar el
tema, nosaltres no estem d’acord en la situació final perquè ens sembla poc reductora
diguem-ne, però el que sí que tenim molt clar és que quan ens vam trobar amb això a
les mans vam fer un nou equip de govern i vam començar a treballar el tema, això ja
estava pràcticament urbanitzat, això ja estava avançat i poca cosa podíem fer. S’ha
fet una gran feina per part dels tècnics de la casa i de la regidoria per intentar arreglar
la situació en la qual ens vam trobar. Si bé la reducció com dic és petita, l’hem
aconseguida en llocs molt interessants per la utilització de cara al poble, hem reduït
alçades i edificabilitat, bàsicament a l’entrada del poble i la visual de poble, encara
que, malauradament, tots els edificis que ens queden des d’aquests edificis que
podem rebaixar seran de planta baixa i 2 i ens farà una barrera visual en el poble
actual, ens canviarà la fisonomia d’entrada del poble. Creiem que de la sensibilitat
que hem tingut els 2 socis de govern, ens ha portat a intentar arreglar-ho, una
sensibilitat que en el seu moment ja vam dir que no es tenia, que no es duia a una
bona solució quan tots 2 socis estàvem a l’oposició, era una de les coses que volíem
intentar canviar, malauradament no ha estat possible fer una reducció més grossa,
però per coherència com vàrem fer l’altra vegada el nostre vot serà una abstenció,
ens hagués agradat poder votar favorablement perquè voldria dir que hem
aconseguit bastant més del que hem aconseguit, bo i reconeixent que s’ha fet una
gran feina i que els avantatges que hem tret que són varis, ens porten, a com a mínim,
intentar mantenir la fisonomia de poble que actualment tenim a l’entrada.
Segur que la solució hagués estat millor, però arrossegàvem una mala tramitació que
creiem nosaltres que s’havia fet des d’un bon principi, enteníem que el que al final va
passar era el que s’havia fet des d’un bon principi que era prendre la decisió que ara
s’està prenent de no ser en els debats i evidentment no ser a la votació, probablement
si això hagués passat en el seu dia, doncs això no ho estaríem parlant, no ho estaríem
parlant així, no ens haguéssim trobat amb aquesta situació, però ja la haver-nos-hi
trobat no podem votar favorablement, però ens abstindrem per coherència. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Sí, dos o tres comentaris breus. Es planteja una reducció d’edificabilitat
de l’ordre d’un 5% i aquesta es concentra en el nombre d’habitatges, cal veure, i és
una cosa que no hem tingut temps de mirar, si la superfície dels habitatges perquè clar
vostè estava dient que hi ha hagut una reducció de la zona d’habitatges de 19.000
respecte a 27.000. En els 27.000 que hi havia en l’anterior Pla estava comptat tot, no
estava desglossat, per tant, no eren 27.000 d’habitatges, eren 27.000 edificables. En tot
cas, puntualitzar perquè ha donat la impressió que fes aquesta referència, senzillament
puntualitzar perquè a mi m’ha donat aquesta impressió, per tant, la reducció en quant
a edificabilitat és d’un 5 % i en quant al nombre d’habitatges són 33 habitatges tal
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com ha dit vostè. Nosaltres no estem en contra que es faci aquesta reducció, l’únic
que ens preocupa i no m’acaben de quadrar i me’ls voldré estudiar amb més detall,
vostè em va comentar uns números aproximadament el dia de la Comissió Informativa
dels costos de la zona verda. Aquí fa una comparació dels costos totals d’urbanització
que m’agradarà veure’ls amb més detall perquè no m’acaba de quadrar amb els
números de la zona verda que vostè ens va dir l’altre dia, de totes formes hi ha una
reducció de la inversió privada amb bé públic de l’ordre d’1 milió i alguna cosa més
d’euros, per tant, el municipi renuncia a una aportació del sector privat en
urbanització d’espais verds de l’ordre d’1 milió d’euros. Bé, és la seva opció i, per tant, i
també una cosa que m’ha semblat interessant que ha dit és que fent això es manté
l’equilibri econòmic, s’aconsegueix l’equilibri econòmic, per tant hi havia un equilibri
econòmic perquè era un argument que vostès havien utilitzat durant tot l’atac que
aquí hi havia un desequilibri econòmic entre els costos i beneficis i vostè avui ha
reconegut que d’aquesta manera es mantenia, amb aquest proporció es manté
l’equilibri econòmic, bé, ja hem fet un pas endavant, vostè ha fet un pas endavant
reconeixent que el desequilibri econòmic no existia, per tant, és uns pas endavant.
Una altra dada que també ens agradaria conèixer és quin és el coeficient d’ocupació
de les zones d’equipament actuals, és a dir, de les tres zones d’equipaments que
apareixen ara, abans n’hi havia una i ara n’hi ha tres. M’agradaria saber el coeficient
d’ocupació d’aquests espais per veure si realment es manté, aquest equilibri si hi ha
un creixement, cosa que seria positiva si es va enrere és una dada que no hem tingut
el temps de poder-la esbrinar. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Jo li demanaria que no confongui al públic
perquè quan he dit que hi ha un equilibri econòmic volia dir que hi ha el mateix
equilibri econòmic que vol dir que si per tant, hi ha hagut un augment de beneficis per
part dels promotors respecte a com plantejava aquest sector el Pla General, aquest
augment de beneficis es manté i això és així perquè ens ho ha exigit la Comissió
d’Urbanisme, és a dir la Comissió d’Urbanisme no ens permetria continuar amb aquest
document, ara quan el rematem ens el tornarien denegat, si no haguéssim justificat
que aquest equilibri econòmic fos idèntic que l’anterior.
Li donaré una dada, en l’anterior document el cost que havien de suportar els
promotors era de 320 € el m2 corresponents a urbanització, el 10% el suportava
l’ajuntament. Ara passar a ser de 295 € el m2, per tant, hi ha un descens substancial
que és aquest milió d’euros que he dit abans, aquest que està aquí en pantalla.
Aquest milió i escaig d’euros va a parar directament a aquesta zona verda annexa al
riu Mogent. Aquesta zona verda on s’ha de fer la continuació del Parc Fluvial, entre el
que s’ha executat fins ara fins arribar a l’extrem del carrer de l’Església, és a dir, tenim
el parc fluvial en aquest moment que arriba fins aquí, aquesta zona ja és verda, per
sota del pont. Aquí continuaria el Parc Fluvial fins al carrer de l’Església amb aquesta
configuració, per tant, ens reservem 1.300.000 € que estan ens els quadres del càlcul
de l’equilibri econòmic, 1.300.000 € preservats per executar aquesta zona verda, són
molts diners són suficients per executar aquesta zona verda amb caràcter tou, amb
caràcter de respecte mediambiental amb les proximitats de la llera d’un riu i no tenir 1
milió d’euros més, que és el que hi havia abans, per fer una actuació dura a sobre de
la llera d’un riu, a les proximitats de la llera d’un riu.
Amb 1.300.000 € hi ha diners suficients per fer una actuació de màxims en aquest
sector i deixar-lo ben condicionat, per tant, l’equilibri entre beneficis i costos dels
promotors és el mateix que tenien, per tant, si abans s’incrementava es continua
incrementant, per això els companys des d’Esquerra Republicana no poden votar a
favor d’aquest planejament i nosaltres, com ja vaig dir en l’aprovació inicial, votem a
favor per responsabilitat perquè no és el planejament que ens agrada, ni haguéssim
fet mai això pel nostre municipi, votem per responsabilitat perquè estem governant i
perquè hem de donar solucions a aquest problema plantejat que no hem plantejat
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nosaltres, nosaltres hem guanyat un contenciós administratiu, però no hem plantejat un
problema. El problema el va plantejar el que no va atendre les obligacions. M’ha fet
una pregunta i aquesta pregunta és el coeficient d’ocupació d’equipament, ho tinc
aquí davant per si sortia alguna pregunta, no tinc totes les dades al cap, però si la
trobo ràpidament li donaré perquè bàsicament les sessions es mantenien i en el cas de
l’equipament crec recordar que hi ha un lleuger increment molt petit, però que hi ha
un lleuger increment i ara li diré, en equipaments i dotacions abans hi havia 11.881, 30
m2, un 15,02% i ara hi ha 11.930,22 per tant, hi ha un increment que no arriba als 100 m2
, però en tot cas hi ha un petit increment i en quant a vialitat abans hi havia 7.664,13 i
ara hi ha 16.393,65, hi ha una petita reducció, no em pregunti perquè, per què en
aquest moment no li sabria dir i l’espai lliure es manté molt similar, abans hi havia
34.360,93 i ara hi ha 34.385,97, un lleuger increment tampoc ser dir-li exactament on ni
perquè, en tot cas, seria dades que el tècnic redactor els hi podria facilitar ...
Sr. Fernández.- Hi ha una altra cosa que li podria haver demanat, però que també és
difícil que és el coeficient d’ocupació de les parcelles de...en tot cas, ...
Sr. Alcalde.- El coeficient d’ocupació no sé si el tenia aquí mateix. No li he donat?
Sr. Fernández.- No.
Sr. Alcalde.- Les d’equipament un 15,08 quan abans era un 15,02, hi ha un petit
increment i l’espai lliure abans era un 43,43 i ara és un 43,46. La vialitat que és el que és
costos descendeix molt poc 21,06 a 20,72. És a dir, com a conclusió podíem dir que es
queda igual el que fa referència del que passa a ser patrimoni municipal, per tant, hi
ha una defensa estricte del patrimoni municipal que queda al seu lloc, per tant, el sòl
que passa a ser públic que passa a ser del municipi, que són vials, zones verdes i
equipaments està pràcticament en els mateixos percentatges, fins i tot en petits
increments.
Bé crec que amb això. Sí, tenia també un comentari per fer-li, vostè planteja una
reducció del 5%, crec que és superior perquè ha de tenir en compte que hi ha 1127
metres d’aparcament que estan en un soterrani, per tant, aquests 1.100 metres també
serien de reducció, per tant, són 2.200 metres menys d’edificabilitat. Com bé ha dit
vostè, els 27.477 anteriors no estaven desglossats, eren tot un paquet i, evidentment,
estaven definits els habitatges, però no estava concretat on anaven els habitatges o
on es podia fer un altre tipus de sostre dins dels usos permesos pel Pla Parcial que podia
ser de Comercial com hem identificat ara o d’altres usos permesos pel Pla Parcial que
podia ser de comercial com hem identificat ara o d’altres usos que fossin compatibles
amb el planejament. Algun comentari més Sr. Albert Gil? .
Sr. Gil.- Sí amb el tema de la reducció de la zona verda i el milió d’euros aproximat que
ens comentava el Sr. Fernández, si perdem un milió d’euros d’inversió és una quantitat
molt respectable, moltíssim, però ens en gastarem 1.300.000 en fer una zona verda i
entenem una zona verda com a tal, per tant, si al costat d’una llera d’un riu creem
una zona verda, tenint en compte també la utilització real després d’una zona verda
així pel tema de la línia d’alta tensió que ens passa per sobre, doncs entenem que
hem de buscar el que realment això sí que sigui una zona verda en la qual tinguem
una proximitat que actualment no existeix amb el riu i una qualitat de trama urbana,
però que realment la valorem i la podem gaudir. Jo també li diria que és llàstima que
haguem de perdre un milió d’euros i que probablement si això ho haguéssim pogut
negociar en el seu moment o molt abans o això ja no s’hagués dut a terme en el seu
principi ja la canviar perquè no hem d’oblidar que veníem de 70 habitatges a 228,
aquí està el problema, aquí és on la Roca hi perd, aquí sí que realment hi perdem. Ho
lligarem sempre amb els 60 habitatges públics. Estem totalment d’acord en què
l’habitatge públic hi ha de ser i el problema és que en l’actualitat, fins i tot,, l’Incasòl no
ha volgut ni començar ni plantejar-s’ho, suposo que també pel tema de la crisi i per
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tants problemes que com a país estem patint, problemes econòmics que patim i bé,
les circumstàncies ens porten a, probablement, decidir si ens interessa més tenir 1 milió
d’euros més en una zona verda o semiverda d’aquesta urbanització i d’aquesta zona
o anar realment, una zona verda i reduir l’edificabilitat. Que quedi molt clar que jo
abans he defensat el sentit del nostre vot, però sempre també dient que, evidentment
ser que el Grup de convergència també hagués preferit de no votar favorablement en
això, però la seva responsabilitat, com bé diu l’Alcalde, porta a haver de votar a això
favorablement la nostra ens permet, en aquest cas, seguir amb la coherència i
abstenir-nos, si no hauríem de tenir discussions greus i fortes dins d’Esquerra, però segur
que ho hauríem acabat defensant. En aquest cas, Convergència actua com a força
gran de l’equip de govern i en cap moment, nosaltres que no s’entengui que ens
traiem, ens espolsem les puces de sobre, eh? Res, simplement era això. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari més Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- No, cap comentari més. És un tema que ja portem molts anys
debatent-lo, les posicions estan clares per totes bandes i, per tant, cap comentari més.
Sr. Alcalde.- Molt bé, jo per cloure només dir que crec que al final el que hem de fer és
felicitar-nos tots perquè haguem trobat una solució, una solució que era molt difícil,
que era molt complicada, que dificultava molt intervenir en aquests sector tal i com
estava, que ha calgut treballar molt i treballar sota pressió i fins i tot, amb una
demanada de responsabilitat patrimonial interposada que a partir d’aquest document
hi ha el compromís dels qui l’han interposat de retirar-la , per tant, el que s’ha hagut de
fer aquí ha estat un treball titànic i de coordinació amb la Comissió d’Urbanisme per
realment poder resoldre el problema plantejat en aquest sector.
Passem a votació
Sí aprovat per 9 vots favorables i una abstenció. Estàvem votant el punt A-2,
modificació del Pla General .
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 9
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i pels regidors del
Grup Municipal del PSC-PM i 1 abstenció manifestada pel regidor del Grup Municipal
d’ERC, el text del qual, literalment, diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 6 de novembre de 2003, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana, sector SPR-4 i terrenys annexes, formulat a instàncies de l’Ajuntament, i
redactat per part de l’Estudi Massip-Bosch Arquitectes.
Vist que l’esmentat acord juntament amb el projecte de Modificació Puntual del Pla
General, va ser sotmès a informació pública mitjançant la publicació d’edictes en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 277 de data 10 de novembre de
2003, en el Diari AVUI de data 15 de novembre de 2003 i en el Taulell d’Anuncis de la
Corporació.
Atès que, en la tramitació de l’expedient, es va donar tràmit d’audiència a l’Agència
Catalana de l’Aigua, al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, a Aigües Ter – Llobregat,
a la Direcció General de Carreteres, i al Departament d’Agricultura Ramaderia i
Pesca.
Vistes les allegacions presentades en el termini d’informació pública, i els informes
emesos pels diferents organismes que han comparegut en l’expedient.
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Atès que s’han produït tota una sèrie d’ajustos en el conveni aprovat pel Ple de
l’Ajuntament en data 6 de novembre de 2003, per tal d’adaptar el mateix als números
resultants a la modificació de l’instrument de planejament que es desenvolupa.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipal en data 26 de març de 2004 sobre les
allegacions presentades, així com el nou document presentat pels redactors dels
projecte, el qual recull les determinacions i criteris dels tècnics municipals i dels
organismes consultats.
Vist que el ple de l’Ajuntament, en sessió de data 01 d’abril de 2004, va adoptar
l’acord d’aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del PGO
esmentat, i que en data 14 de juliol de 2004 la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va aprovar definitivament el projecte.
Atès que es va interposar recurs contenciós administratiu (RCA 56/05) contra la
desestimació del recurs d’alçada interposat contra l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona de 14 de juliol de 2004, pel qual es va aprovar
definitivament la modificació puntual del Pla General d’ordenació del sector SPR-4 Les
Hortes i terrenys annexos en la Roca del Vallès.
Vist que el fallo de la sentència número 153 del RCA 56/2005 dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en data 21/02/2008 diu literalment:
“ .../... Estimando la demanda articulada acordamos la nulidad de los actos de
aprobación provisional y definitiva de la figura de planeamiento impugnada.”
Atenent que el Fonament Jurídic Quart in fine diu literalment:
“ .../... ya que existen suficientes méritos y se colman tanto sus exigencias subjetivas
como objetivas de tal suerte que debió abstenerse sin intervenir en la adopción del
acuerdo de aprobación provisional y en el mismo sentido de control de legalidad tuvo
que actuar la Administración Autonómica por lo que debe prosperar la nulidad de lo
aprobado en sede de aprobación provisional y definitiva y sin perjuicio de que firme
que sea la presente sentencia para el posterior acuerdo de aprobación provisional
que en su caso proceda en el sentido que lo sea se respete el régimen legal
establecido de adopción de acuerdos sin incurrir en la causa de abstención que ha
prosperado.”
Vist l’informe emès per Secretaria en data 13 de desembre de 2010, del qual es
desprèn que es pot aprovar provisionalment el projecte que va ser portat al ple de
data 01 d’abril de 2004, amb l’advertència que els regidors que puguin tenir interessos
en el sector s’abstinguin de participar en la votació per tal de no viciar de nullitat de
ple dret l’acord a prendre, segons la sentència esmentada.
Atès que l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional, de
conformitat a l’article 22.2 apartat c) de la Llei de Bases de Règim Local, és el Ple de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar i desestimar, segons correspongui, les allegacions presentades en el
tràmit d’informació pública a l’aprovació inicial de data 06/11/03, conforme a les
determinacions de l’informe tècnic emès en data 26 de març de 2004 que consta a
l’expedient.
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SEGON.- Aprovar provisionalment el projecte de Modificació Puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana, del sector SPR-4 “Les Hortes”, que incorpora les allegacions
acceptades i les determinacions dels organismes que han comparegut a l’expedient,
redactat formulat a instàncies de l’Ajuntament, i redactat per part de l’Estudi MassipBosch Arquitectes, i el conveni urbanístic annex entre els propietaris del sector SPR-4, la
Societat Rocamajor, SL i l’Ajuntament de La Roca del Vallès.
TERCER.- El Pla parcial del sector SPR-4 i el seu projecte d’urbanització complementari
hauran de tenir en compte les determinacions de l’informe de la Societat Aigües TerLlobregat.
QUART.- Remetre, en el termini de 10 dies, un exemplar de l’expedient de la tramitació
de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació urbana, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient.”

A.3- Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial del sector SPR-4, les
Hortes.
Sr. Alcalde.- ara passem a votació la modificació del pla parcial per a la seva
aprovació provisional
Conclòs el debat per l’alcaldia, se sotmet el dictamen a votació, restant aprovat per 6
vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CiU i 5 abstencions,
manifestades pels regidors del Grup Municipal del PSC-PM i pel regidor del Grup
municipal d’ERC, el text del qual, literalment, diu:
“Vist l’acord de ple adoptat en data 15 de juliol de 2010 pel qual es va aprovar
inicialment la Modificació puntual del Pla Parcial del sector SPR – 4, i de sotmetre’l a
informació pública per un termini d’un mes.
Atès que l’acord d’aprovació inicial, de conformitat amb les determinacions de
l’article 95 i 83 del Decret Llei 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, es va publicar en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de
data 6-8-2010, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5684 de data
3-8-2010, en el diari “El Punt” de data 28-7-2010, en el taulell d’anuncis de la
Corporació i en la seva pàgina web.
Atès que es va notificar individualitzadament als propietaris de terrenys del sector i es
va sollicitar informe a la Delegació Territorial a Barcelona del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, a la Direcció General de Patrimoni Cultural, l’Agència Catalana
de l’Aigua, al Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besós, a ATLL, a la
Direcció General de Carreteres i es va sollicitar informes a les diverses companyies de
serveis i empreses concessionàries (SECE, SOREA, FECSA-ENDESA, LOCALRET, GAS
NATURAL i DRIM).
Atenent que durant el tràmit d’informació pública s’han presentat allegacions per
part de Joan Estapé Colomé, Agustí Alomar Muntañola, en representació de la
mercantil Can Cuana, S.L., Joaquin Cuevas Salís, Meritxell Llobet Agulló, en
representació de la mercantil Desenvolupament de nous projectes, S.L.
Atès que durant el tràmit d’informació pública han emès informe els organismes de
SOREA, GAS NATURAL, LOCALRET, Consorci per la defensa de la Conca del Riu Besòs,
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ATLL, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Oficina Territorial d’Avaluació
Ambiental, ACA, Departament de Medi Ambient i Habitatge – Direcció General de
Promoció de l’Habitatge.
Vist l’informe emès per l’equip redactor de la Modificació del Pla Parcial incorporat
com annex al projecte i l’informe de data 13 de desembre de 2010 emès per
l’Arquitecta Municipal, el Tècnic de Disciplina Urbanística, amb el vist i plau de la
Secretària, atenent els apartats 4 i 5 de l’article 87 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, el qual s’adjunta a la
present proposta d’acord.
Vist que els esmentats informes desestimen totes les allegacions a excepció de
l’allegació primera del NRGE 6550/10, l’allegació primera del NRGE 6551/10,
l’allegació primera del NRGE 6552/10, i parcialment l’allegació segona del NRGE
6552/10, tal com consta en l’informe tècnic que s’adjunta.
Vist que mitjançant escrit amb NRGE 9007/10 de data 10/12/10, per part del redactor
de la Modificació del Pla Parcial es lliura a l’Ajuntament nou projecte del Pla Parcial
per a la seva aprovació provisional i definitiva que incorpora, les allegacions
presentades.
Atès que l’objecte del pla parcial de conformitat amb allò establert a l’article 65.1 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, és la de desenvolupar el planejament urbanístic general i contenen totes
les determinacions pertinents per l’ordenació urbanística detallada dels sectors que
abasten, de conformitat amb el règim del sòl urbanitzable.
Atès que el Pla Parcial concreta les previsions contingudes en la Modificació Puntual
del Pla General, només aprovada inicialment en data 06/11/03, perquè l’aprovació
provisional i definitiva va ser declarada nulla segons sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya número 153 del RCA 56/05.
Atès que segons allò establert a l’article 83.9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en el supòsit de tramitació
simultània de diverses figures del planejament urbanístic, o bé d’aquestes i
d’instruments de gestió, cadascuna d’aquestes tramitacions s’ha de configurar en
expedients separats i l'executivitat de cadascuna d’elles queda supeditada a la de
l'instrument o la figura superior.
Atès que l’aprovació provisional de la Modificació Puntual del Pla General en el sector
SPR-4 Les Hortes i terrenys annexos està actualment en tràmit, i per tant encara no està
aprovada definitivament, l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla Parcial
quedarà supeditada a l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla General
esmentada.
Atès que l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de conformitat amb les determinacions
de l’article 76 del TRLU i del Pla General, li correspon la formulació del Pla Parcial.
Atès que el document de Pla Parcial contempla totes les determinacions necessàries
per a la seva aprovació assenyalades en l’article 65.2 TRLU, i que només manca per
urbanitzar del sector una zona verda, atès que es va urbanitzar abans de que
recaigués la sentència esmentada.
Atenent que un cop aprovat inicialment la Modificació del Pla Parcial i transcorregut el
tràmit d’informació pública, resolent si n’hi ha les allegacions presentades i
incorporant les indicacions dels informes requerits, s’haurà d’elevar al Ple de la
corporació, que és l’òrgan competent, per a que sigui aprovat provisionalment,
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seguint el contingut de l’article 83.1 del TRLUC i l’article 22.2 c) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de Bases de Règim Local.
Per tot això, en base als informes tècnic-jurídics, de conformitat amb el que determina
l’article 83.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme, i l’article 22.2 apartat c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
de Règim Local i vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar i desestimar, segons correspongui, les allegacions presentades en el
tràmit d’informació pública, conforme a les determinacions de l’informe tècnic emès
en data 13 de desembre de 2010 que consta a l’expedient, i que s’adjunta a la
present proposta d’acord
SEGON.- Aprovar provisionalment la Modificació del Pla parcial del Sector SPR-4 “Les
Hortes”, redactat per l’arquitecte Josep Mª Rovira i Saperas, per encàrrec de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que inclou les allegacions acceptades en el
tràmit d’informació pública i les determinacions dels organismes afectats per raó de llur
competència.
TERCER.- Remetre, en el termini de 10 dies, un exemplar de l’expedient de la tramitació
la Modificació del Pla parcial del Sector SPR-4 “Les Hortes”, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació, en virtut del que determina
l’article 87.5 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei
d’urbanisme.
QUART.- Notificar aquest acord a tots els interessats en l’expedient.
CINQUÈ.- L’executivitat de la Modificació Puntual del Pla Parcial quedarà supeditada
a l’executivitat de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de La
Roca del Vallès al sector SPR-4 i terrenys annexos.
L’aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la zona verda constitueix una
condició d’eficàcia de l'executivitat de la Modificació Puntual del Pla parcial.”
Sr. Alcalde.- El Sr. Miquel Estapé es pot reincorporar al Ple?
A.4- Ratificació de la resolució alcaldia núm. 1338, del dia 12/11/10 sobre l’aprovació
del Calendari Fiscal General de l’any 2011.
Sr. Alcalde.- El darrer punt de l’ordre del dia, el punt A-4, tracta de la ratificació de la
resolució alcaldia núm. 1338, del dia 12/11/10 sobre l’aprovació del Calendari Fiscal
General de l’any 2011. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Portem a aprovació el calendari fiscal pel cobrament de tributs per a l’any
2011. Els detallo:
L’impost de vehicles de tracció mecànica des del 04- 03-2011 fins, aquest és el període
de pagament, fins al 05-05-2011.
L’impost de l’IBI no domiciliat de l’1 del 4 al 2 del 6 , el primer fraccionament de l’IBI
seria l’1 del 4, el segon fraccionament això són rebuts domiciliats, l’1 del 6 el tercer
fraccionament, l’1 del 9 el quart fraccionament, l’1 del 12.
L’IBI de característiques especials de l’1 del 4 al 2 del 6.
La taxa d’escombraries de l’1 del 4 al 2 del 6.
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L’IBI de rústega del 2 del 9 fins al 3 de l’11.
L’IAE del 2 del 9 fins al 3 de l’11 i la taxa de cementiri del 2 del 9 fins al 3 de l’11.
Això és una cosa que s’ha de fer cada any i en principi, és adaptar el calendari
d’aquest any a les dates de l’any vinent. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Albert Gil? Algun
comentari?
Sr. Fernández.- Bé, només una coseta, Sr. Álvarez. Allò que em van comentar que
revisarien tot el tema de les dates, s’ha fet...
Sr. Álvarez.- Entenc que s’ha fet, sí.
Sr. Fernández.- S’ha fet. Molt bé, doncs ja està.
Sr. Alcalde.- Passem a votació?
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet el dictamen a votació que resta aprovat per
unanimitat, el text del qual, literalment, diu:
“Vist que en data 12 de novembre de 2010 es va emetre Resolució d’Alcaldia per la
qual es va resoldre aprovar el Calendari Fiscal per a per al cobrament dels tributs
durant l’any 2011, amb el contingut següent:
“VISTA la relació de tributs de venciment periòdic i notificació collectiva el cobrament
dels quals és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany.
ATÈS que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en padrons la
publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la notificació personal,
d’acord amb allò previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003, de 17 de desembre, general
tributària.
ATÈS que segons l’article 24 del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial
Decret 939/2005, de 29 de juliol, la comunicació del període de cobrament es portarà
a terme de forma collectiva.
ATÈS que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de
cobrament en període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal que
pugui ser distribuït entre els subjectes passius pel seu coneixement públic.
ATÈS que el cobrament d’aquests tributs està delegat a l’Organisme Autònom Local de
Gestió Tributària.
Es per tot això que aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
DISPOSA:
PRIMER.- Aprovar el Calendari Fiscal General per al cobrament dels següents tributs
durant l’any 2011:
Concepte
Impost Vehicles Tracció Mecànica i Ciclomotors
Impost Béns Immobles Urbana (No domiciliats)
Impost Béns Immobles Urbana (1ª fracc domici)
Impost Béns Immobles Urbana (2ª fracc domici)

data inici
04/03/2011
01/04/2011

data final
05/05/2011
02/06/2011
01/04/2011
01/06/2011
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Impost Béns Immobles Urbana (3ª fracc domici)
Impost Béns Immobles Urbana (4ª fracc domici)
Impost Bèns Immobles de Característiques Especials
Taxa Escombraries
Impost Béns Immobles- Rústega
Impost Activitats Econòmiques
Taxa Cementiri Municipal

01/04/2011
01/04/2011
02/09/2011
02/09/2011
02/09/2011

01/09/2011
01/12/2011
02/06/2011
02/06/2011
03/11/2011
03/11/2011
03/11/2011

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria Municipal i a l’ORGT, amb la finalitat de
que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, d'acord amb les dates
fixades anteriorment.
TERCER.- 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 dels següents ACORDS:
PRIMER: RATIFICAR, en tots els seus termes, la Resolució d’Alcaldia número 1338/10, de
data 12 de novembre de 2010 anteriorment transcrita.
SEGON: NOTIFICAR aquest acord a la Tresoreria Municipal i a l’ORGT.”
Bé, no hi ha més punts a tractar, és un ple extraordinari, però en les dates que estem i
lamentant que el Sr. Jordi Font hagi hagut de marxar tan d’hora el que pertoca és
felicitar, a tots, aquestes festes, que passeu uns bons Nadals, que tingueu una bona
entrada d’any i sobretot un molt bon any 2011. Moltes gràcies a tots i a totes per la
vostra assistència.
Sr. Estapé.- Dispensi Sr. Ros, també ens agradaria poder traslladar la felicitació...
Sr. Alcalde.- La meva felicitació era en nom de tota la corporació, però si vol felicitar
personalment.
Sr. Estapé.- Com que no ho ha mencionat explícitament, ens agradaria amb tots els
companys de l’equip i del consistori a tots els ciutadans que ens acompanyen ple rere
ple en aquestes sessions, avui per sort acabem d’hora. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Aracelli .
S’aixeca la sessió quan són, les 9 i 5 minuts del vespre, les 21:05.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 21 hores i 05 minuts del dia indicat en
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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