ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL
DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012, Núm. 13/2012.

ASSISTENTS:

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. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P.
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. 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
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC
Sr. Manuel Cortés Rubio del Grup Municipal del PSC
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E

A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 6 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, la 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 l’interventor accidental, Antoni López
Alonso, 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 DIA

A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
A.2- Creació d’un fons d’ajudes socials
A.3-Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013
A.4-Declaració de crèdits no disponibles provinents de la paga extra de desembre
2012
A.5- Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2011
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A.6- Moció sobre la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
Corporació en un 7,14 %

Sr. Alcalde.- Donem inici a la sessió plenària extraordinària i urgent de 20 de desembre
quan són les 20 hores i 5 minuts. Tenim 6 punts de l’ordre del dia.
A.1. Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria
Sr. Alcalde.- El primer de tots tracta de la ratificació del caràcter urgent de la
convocatòria. Bé, aquesta convocatòria s’ha fet en caràcter urgent perquè el termini
per presentar allegacions a l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal que es trobava en
exposició pública, finalitzava el passat dimarts, dia 18, a les 24 hores del vespre, per
tant, no hi havia temps material de convocar el ple en temps i forma en comissió
informativa de tal manera que poguéssim fer aquest ple de manera que es pugui
aconseguir l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal per poder-la aplicar l’1 de
gener perquè hi hagi els dies suficients per poder fer la publicació, tenint en compte
que la setmana vinent hi ha dies festius, per tant, jo em sembla que està molt clar, és la
justificació del caràcter urgent de la convocatòria. Algun comentari per part dels
portaveus dels grups municipals?
Passem a votar la urgència de la convocatòria.
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 d’aquesta sessió, restant aquesta
aprovada, per unanimitat, acordant-se amb el quòrum exigit per llei, la ratificació del
caràcter urgent de la sessió.

A.2- Creació d’un fons d’ajudes socials
Sr. Alcalde.- El punt segon tracta de la creació d’un fons d’ajudes socials. Té la paraula
el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez.- El ple de la corporació va aprovar provisionalment les ordenances fiscals.
Del 6 de novembre fins al 18 de desembre l’acord ha estat publicat al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament. Ha estat publicat també al Butlletí Oficial de la Província. En el termini
d’exposició pública hem tingut, s’han presentat allegacions tant pel grup d’Iniciativa
per Catalunya Verds com pel PSC i també s’han produït diferents reunions entre
diferents grups, entre tots els grups, vaja de l’Ajuntament per intentar pactar una
tarificació social tal com es va plantejar en l’aprovació inicial. Dels documents que
hem estat treballant, hem arribat a unes conclusions. Crec que podem dir que hem
arribat a acords per tractar-se del primer any que decidim tirar-los endavant. No
sabem encara la incidència que poden tenir amb el pressupost del 2013. Proposem
coses que no s’havien plantejat fins ara mai en el pressupost municipal, unes
tarificacions que mai s’havien plantejat en aquest ajuntament i, per tant, la incidència
que poden tenir en el pressupost és incerta. Atesa aquesta situació i tenint en compte
que no ens la podem jugar d’aquesta manera perquè d’alguna manera s’havia
proposat en el marc d’aquestes reunions que s’havien anat fent era de destinar un
import que, més o menys, també estava decidit aquesta tarificació social i aquelles
coses que poguessin anar dins de les ordenances fiscals com després ho veurem,
doncs posar-les dins de les ordenances fiscals i aquelles altres que podien ser
problemàtiques de cara a l’execució del pressupost del 2013 plasmar-les en un
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document. Aquest document és una cosa que ha sortit en aquestes reunions com he
dit, però que no havíem definit molt bé com plasmar-lo. El que proposem ara és que
aquest ple decideixi d’una manera oficial i potent i li donem la importància que
realment té l’import d’aquesta aportació i, a més a més, decideixen iniciar els termes
es repartiran o podrem fer aquesta tarificació social i això és el que intentem aprovar
en aquest punt, per tant, el que primer i una dada important a tenir en compte és a
part de les partides que poguéssim tenir en l’orgànica 07 de serveis socials de
l’Ajuntament en el pressupost de 2012 que no variarà massa, no variarà vaja, serà de
les poques orgàniques que no tindran baixada respecte del pressupost del 2012 amb el
nou pressupost del 2013, proposem ampliar aquestes partides amb un import global de
62.000 € que serien els que destinaríem en total en pressupost a aquesta tarificació
social i com a inici de la mateixa. Amb aquelles allegacions que no han pogut entrar
dins de les ordenances, serien, faig esment, si volen molt per sobre i després podem
entrar més en detall, no? Hi ha una reclamació, em centro amb aquelles que no
entraran o que hem decidit, d’alguna manera, que no tirin endavant com allegacions
amb les ordenances fiscals, eh? .
La reclamació número 2 d’Iniciativa per Catalunya Verds que parlava d’incorporar un
punt amb aquesta ordenança per fer bonificacions a famílies monoparentals amb fills
al seu càrrec i aturats amb o sense prestació. Aquesta modificació seria amb l’impost
de béns i immoble, amb l’IBI , aquesta en particular no entra en les ordenances perquè
no pot entrar per motius legals, per tant, aquesta l’agafem, fins i tot,amb l’escrit que va
presentar Iniciativa, doncs hi havia una gràfica en la qual d’alguna manera, decidien
quines rendes o a partir de quines rendes serien d’aplicació aquestes bonificacions.
Això entraria dins d’aquest document que és una cosa que hauríem de pactar amb
anterioritat , hauríem de repartir aquests 62.000 €... els altres no funcionen ... havíem de
repartir els 62.000 € entre els conceptes que ara explicarem, suposo que per
percentatges. Destinar un 20 % IBI per exemple, un 15 % a vehicles, m’ho estic
inventant, o el que decidissim entre tots, per tant, aquesta seria la primera part a la
qual faria referència aquesta reclamació número 2 d’Iniciativa. La reclamació número
3 d’Iniciativa que també la incorporaríem amb aquest document, fa referència a
l’ordenança fiscal número 3, que és la que regla l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica i en aquest punt, es proposa una nova bonificació, en aquest cas, del 50%
en la quota aquells vehicles amb emissions de CO2 que estiguin entre 120 i 130 grams
per quilòmetre. Suposo que és el que posa aquí i una bonificació del 75% per aquells
vehicles que tinguin una emissió de CO2 per sota de 5 milligrams per quilòmetre.
Aquesta també seria una part que incorporaríem en aquest document.
La reclamació número 4 que fa referència a l’ordenança fiscal número 5, coneguda
colloquialment per plusvàlua, fa referència a augmentar aquesta bonificació del 25 al
50 % al 80 % si a més a més, la totalitat dels ingressos anuals de cadascun dels objectes
passius que consten empadronats no superés 2 vegades i mitja el salari mínim
interprofessional, per tant, aquesta seria també unes de les que podríem, de les que,
de fet, incorporem en aquest document que ara portem a aprovació. Parlem també
de la taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries fa referència a la
reclamació número 7 d’Iniciativa i amb aquest cas, ens plantegen unes bonificacions
... no grava? ... d’acord m’acostumo al micro. Per parlar de la reclamació número 7,
en aquest cas, la taxa de recollida d’escombraries i que es proposen unes
bonificacions del 25 al 100 %, depenent d’una taula que també s’ha incorporat o que
s’incorporava a la reclamació d’Iniciativa i que era en base a l’Index de la renda de
suficiència de Catalunya. Aquestes bonificacions o aquests ajuts també serien per
famílies nombroses, totes elles, serien per famílies nombroses, per famílies
monoparentals o per aturats tant si estan cobrant algun tipus de subsidi com si no
cobren.
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Per últim, el que també proposem d’incorporar en aquest document seria el mateix
supòsit que en el cas de la taxa de subministrament d’aigua i també en base a
aquesta taula de bonificació amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya.
Aquesta potser hauríem de concretar-la una mica més perquè, segurament, no
hauríem de bonificar al 100 % el consum d’una família. Aquí en podríem trobar en què
algú deixés l’aixeta oberta o que algú es dediqués a omplir piscines, no? ho estic
portant a l’extrem, no? Però segurament, aquesta seria una de les que hauríem de
parlar més a fons d’elles. Totes elles estarien destinades, com he dit abans a famílies
nombroses, famílies monoparentals i a aturats. Haurem de decidir, entre tots, per una
vegada aprovem aquest punt, tindríem l’import màxim a repartir. Haurem de decidir
entre tots el percentatge que assignaríem a cadascuna d’aquestes taxes i crec que
amb això ho he explicat tot. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Sí, de forma breve. A ver, yo creo que nos tenemos que felicitar todos
porqué la verdad és que la discusión de esta alegación. Ha sido bastante fàcil des del
principio, todos los grupos estuvimos de acuerdo en crear este fondo i al final,
simplemente, fue una dicusión de si entravan dentro de la ordenanza o no podian
entrar legalmente dentro de la ordenanza i el acuerdo ha sido bastante rápido i
bastante fácil. La idea de iniciativa era haberlo traído a pleno el día 5 y por eso lo
presentamos el día 17, si no recuerdo mal. Creo que nos tenemos que felicitar y creo
que todos tenemos que tener claro que es el inicio de un camino como hemos dicho
ya en las reuniones de todos los partidos.
Este año es un año que digamos me prueba para que veamos realmente qué
impacto tienen estas medidas dentro del presupuesto y esperemos que el año que
viene con las estadísticas en la mano del impacto podamos incrementar i augmentar
lo más posible todo este tipo de tarifación ampliándolo al tema de l’escola bressol i
ampliándolo al tema de l’escola de música, yo creo que es un reto que tenemos de
poder incidir más en estos temas. Yo daría las gracias a todos los grupos políticos por la
predisposición a este acuerdo y creo que nos podemos felicitar todos, gràcias.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Marín. Algun comentari Sr. Albert Gil, en nom
d’Esquerra Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, nosaltres en principi, ja vam comentar que amb el tema de la pujada del 3,1
% no estàvem d’acord i el tema de la imposició per part de l’Estat espanyol del 10%,
doncs tampoc hi estàvem d’acord, però bé, al haver arribat a aquestes propostes i
sobretot, el tema de la tarificació social, el que sigui que tenim clar és que a veure no
podem fer trampes o ho acceptem diguem-ne la pujada que és necessària per poder
parlar d’aquestes xifres i que siguin reals i que es puguin mantenir, per tant, després dels
acords i tan poc habituals, doncs, evidentment, votaríem favorablement al conjunt del
que s’ha proposat i en aquesta ocasió, així com l’any passat vam dir que si es pujava
el 10 % no acceptaríem cap puja. Hi ha d’haver hagut aquesta tarificació social doncs
l’acceptarem i votarem favorablement.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari Sr. Carles Fernández en nom
del PSC?
Sr. Fernández.- Jo no sé si, en tot cas, en la presentació que ha fet el regidor d’hisenda
ha parlat una mica ha barrejat els punts 2 i 3, introduint ens centrem en el punt 2 i
després en tot cas, debatem el punt 3, eh?
Bé, nosaltres estem d’acord amb aquesta proposta. És a dir, en el principi d’aquesta
proposta, quan es va presentar per part d’Iniciativa, la proposta de tarificació social i
com es desenvolupava, nosaltres li vam manifestar que teníem dubtes que es pogués
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aplicar tal com deia dins de les pròpies ordenances i nosaltres també vam posar sobre
la taula que altres municipis estaven posant en marxa sistemes com aquest, per tant,
en principi estem d’acord en la posada en marxa d’aquest sistema, hi ha 2 o 3 detalls,
però que crec que com després caldrà elaborar un reglament d’aquests ajuts, doncs
podrem treballar-los en tot cas, els esmento com a tals, però el nostre vot serà
favorable. Nosaltres no tenim clar que l’impost de vehicles i en el de plus vàlues s’hagi
d’aplicar això, no ho tenim clar, però en tot cas, és un tema que entenc que si
aprovem això avui, no significa que en reglament i puguem fer modificacions i, per
tant, i després en els destinataris, tal com vaig manifestar a la reunió que vam tenir de
tots els grups polítics, cerc que seria bo també incorporar aquelles persones que no
estan aturades, estan també en risc d’exclusió social. És a dir, hi ha persones que no
estan aturades perquè tenen contractes de durada de temps parcial amb temps molt
baixos i algunes que estan cobrant 300 € al mes i aquestes no estan aturades, però la
seva situació pot ser límit, malgrat que no sigui ni una família monoparental ni família
nombrosa, per tant, crec que en l’esperit de tots està desenvolupar un reglament que
sigui perquè sigui al més ample possible per aquells casos que es necessiten i també,
en tot cas, en el reglament, nosaltres plantejaríem també no només aquests elements,
aquesta taula d’econòmiques, sinó també incorporar tots aquells altres aspectes que
ja es tenen en compte des de serveis socials, a l’hora de donar ajudes, per tant, pero
en principi, per nosaltres ens quedem amb l’esperit del que això busca i en aquest
sentit, el nostre vot serà favorable, gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. No sé si cal una segona ronda
d’intervencions, poder no és necessària, que està tot molt clar. Llavors, jo en tot cas,
clouré el debat simplement agafant les paraules del Dani que jo crec que ens hem de
felicitar tots plegats per la feina ben feta, hem arribat a aquest consens, aquests
acords i felicitar, especialment, al grup d’Iniciativa que ha fet aquestes aportacions en
positiu i que és una molt bona manera des de l’oposició. La situació que estem passant
des de l’equip de govern, estem molt centrats en equilibrar les finances de
l’ajuntament i es feia difícil introduir, en aquests moments, aspectes com aquesta
tarificació social que és molt important per a les persones que també ho estan passant
malament al carrer. Jo deia que aquesta aportació és molt positiva i hem trobat
aquesta fórmula alternativa, aquelles que no es podien incorporar legalment a
l’ordenança fiscal i que, per tant, els informes eren desfavorables i s’haurien de
desestimar, poden tenir cabuda en aquest model i aquelles que sí que veiem
correctes, que sí que veiem bé, però que podien tenir un impacte incert sobre le
pressupost i que ara, això, ens podria preocupar des del punt de vista de nivell
pressupostari també poden tenir cabuda. Jo crec que és molt interessant el que ha dit
el Carles Fernández de desenvolupar aquest reglament. Aquest reglament és el que
aprovarà després la junta de govern local, aplicar aquestes ajudes, aquesta tarificació
i que d’alguna manera, el tenia en topall aquest sostre de 62.000 € que hem pogut, és
el compromís d’aquesta acord de que hi serà en el pressupost. Aquest topall ens
permet controlar l’equilibri pressupostari i ens permet controlar l’impacte. A les hores
aquest reglament és molt important perquè les ajudes es concediran per concurrència
competitiva, per tant, aniran, evidentment, aquells que tinguin els mèrits com a
persones més desfavorides. Aquí hem de buscar obrir el ventall al màxim possible
perquè realment la mesura acabi sent eficaç i vagi amb la filosofia del que s’està
buscant. Bé doncs, moltes gràcies a tots per la benentesa i per la voluntat de trobar
acords i trobar consens.
Passem a votació
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Conclòs el debat per l’alcaldia, el dictamen queda aprovat per unanimitat, el qual,
literalment, diu:
“Atès que el Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària realitzada el
passat dia 5 de novembre de 2012, acordà aprovar provisionalment les
ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
Atès que des del dia 6 de novembre fins al dia 18 de desembre de 2012, l’acord
ha estat exposat al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Atès que l’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 9 de novembre de l’actual.
Atès que l’acord es va publicar al diari El Punt el dia 9 de novembre de 2012.
Atès que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:
- Allegacions presentades el dia 17 de desembre de 2012 pel Sr. Daniel Martín
Oller, en representació del Grup Municipal ICV EUiA-E. (Número de registre
d’entrada: 7345)
- Allegacions presentades el dia 18 de desembre de 2012 pel Sr. Miquel Estapé
Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (Número de registre d’entrada:
7361)
Atès que, en essència, les allegacions presentades pel Grup Municipal ICV EUiAE, s’encaminen a una finalitat de recolçament social, però entre elles, algunes,
no es poden admetre, per què inclouen bonificacions en supòsits, que es troben
exclosos a la normativa tributària i d’altres precisrén d’estudis econòmics de
viabilitat, dels que actualment, l’ajuntament no disposa.
Atès que la voluntat d’aquest Govern, és contemplar el contingut proposat a la
majoria d’aquestes allegacions i, tenint en compte, que algunes no poden ser
introduïdes en l’àmbit de màteria fiscal.
Atès que per assolir els objectius esmentats, i cap fer-ho mitjançant l’àmbit del
servei a les persones.
Atès que la situació de crisi en què es troba la societat, en general, és fa
necessari, trobar recursos per poder donar resposta a les demandes de la
ciutadania, en la mesura del possible.
Es proposa al Ple de la Corporació municipal, l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Crear un fons d’ajudes, a consignar al pressupost de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, per a l’any 2013, per un import màxim de 62.000,00 euros.

SEGON.- Aprovar unes bases per atorgar ajudes a partir de les següents figures
tributàries:
a) Impost sobre béns immobles;
b) Impost sobre vehicles de tracció mecànica;
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c) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana;
d) Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids.
e) Taxa de serveis de subministrament d'aigua.
TERCER.- Destinar aquest fons d’ajudes als següents collectius:
a) Famílies nombroses;
b) Famílies monoparentals; i
c) Aturats.
QUART.- Determinar que la fixació de les ajudes es regularà per les rendes anuals
dels membres de la unitat familiar, d’acord amb el següent barem:
Rendes anuals
Des de

Fins a

1,5 *
IRSC
1,5 * IRSC +
2,0 *
0,01
IRSC
2,0 * IRSC +
2,5 *
0,01
IRSC
2,5 * IRSC +
3,0 *
0,01
IRSC
Més de 3,0 * IRSC
0

Ajudes
(fins
el)
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

“

A.3-Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013
Sr. Alcalde.- Passem al tercer punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació
definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2013.
Té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez .
Sr. Álvarez.- Bé, és un punt diferent, tot i que els 2 primers punts com hem comentat
tenen molta relació. Ara durant la primera exposició, tal com ha comentat abans, hem
presentat allegacions tant pel grup d’Iniciativa, el dia 17, com pel grup del PSC, el dia
18 i en principi, el que toca ara és estimar o desestimar aquestes allegacions per
intentar aprovar de manera definitiva les ordenances fiscals per a l’any 2013. Passo a
comentar una a una. Faré el comentari de quin és el grup que ha presentat
l’allegació i d’acabar, en principi, d’una manera resumida perquè algunes idees ja
formen part del primer acord d’aquest ple, per tant, en el tema dels acords, el primer
acord seria estimar la reclamació 1, presentada per Iniciativa per Catalunya Verds en
el sentit de increment d’una bonificació, aquesta sí que aniria amb les ordenances,
aquesta és una allegació que s’estima, increment d’una bonificació del 25 % que
tenim, actualment, amb l’ordenança al 50% amb el cas de famílies nombroses dins de
la categoria general que són aquelles famílies que tenen, com a molt de 3 a quatre
fills. Aquí hi ha un punt a tenir n compte que és sempre i quan, depenent de la renda
també en una taula que hem decidit entre tots. De la mateixa manera, apliquem per
primera vegada, una diferenciació entre la família nombrosa de categoria general
que seria, com a màxim, fins a quatre fills i la categoria especial que seria de cinc fills o
més. En aquesta categoria especial la bonificació amb l’IBI seria del 70 %. Aquesta es
proposa estimar-la. El segon acord seria desestimar la reclamació número 2
presentada per Iniciativa perquè ja està incorporada al punt número 1, que era
aquesta també bonificar amb porcentatges diferents aturats i a famílies
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monoparentals. Aquesta és per llei no poden entrar dins de l’ordenança i, per tant, les
hem tret d’aquí de l’ordenança i les hem incorporat en el punt número 1, el qual ja ha
estat aprovat . El tercer acord fa referència a la reclamació número 2 d’Iniciativa que
també queda desestimada perquè s’ha incorporat el punt número 1, aquesta era la
que feia referència a la bonificació de vehicles per temes de que no arribaven als 120.
Bé, per temes de CO2 per quilòmetre, perdó, per tant, aquesta es desestima perquè
ha estat incorporat el punt número 1. El quart acord també desistirem la reclamació
número 4 que era referent a també bonificar temes de plusvàlues, que també està
incorporat a l’aprovat en el punt número 1 d’aquest ple.
El cinquè acord és desestimar la reclamació número 5, aquesta sí que es desestima del
tot i no està incorporada al punt número 1 d’aquest ple, que era una relativa a
bonificar l’IAE amb alguns supòsits molt determinats amb la reunions que hem
mantingut durant aquestes últimes setmanes hem arribat a la conclusió que no era el
moment, de que ara potser no tocava i que, en tot cas, ens ho plantejarem per més
endavant. L’acord número 6 és estimar la reclamació sisena presentada per iniciativa
en quant allò que fa referència a l’ordenança fiscal número 2 que és la reguladora de
l’IAE. En aquest sentit, dins de l’apartat de bonificacions potestatives d’aquesta
ordenança fiscal, la número 2 com dic, proposem que les empreses puguin gaudir
d’una bonificació de la quota tributària del període impositiu corresponen a aquells
subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat el promig
de la seva plantilla de treballadors al centre de treball ubicat al terme municipal amb
contracte indefinit a efectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el municipi
i d’acord amb la taula següent i amb un mínim de 3 treballadors, és a dir, el que fem
és bonificar aquelles empreses que hagin tingut un increment de plantilla i que aquest
increment sigui amb contractes indefinits. La bonificació seria del 30 % quan
l’increment mitjà de treballadors indefinits sigui de més del 30 %, passaria a ser del 20 %
quan aquest increment fos del 20 al 29 % i seria del 10 % quan l’increment mitjà de
treballadors indefinits fos del 5 al 19 %. Això també és un dels acords als quals hem
arribat amb aquestes reunions, per tant, estimaríem la reclamació sisena d’Iniciatva,
desestimem, aquest és un altre acord, desistíem a la reclamació número 7, que és la
relativa a l’ordenança fiscal número 12 de la taxa d’escombraries. La desestimem,
però està incorporada. El punt que ja hem aprovat actualment.
L’acord número 8, es desestima la reclamació vuitena d’Iniciativa que fa referència
també a la taxa de subministrament d’aigua que. com hem comentat també abans,
estaria incorporat en el punt anterior. Aquí acabaríem amb aquelles allegacions que
ha presentat Iniciativa i passaríem a les allegacions que ha presentat el grup
municipal del PSC. Proposem desestimar la reclamació número 1 que fa referència a
l’anullació demanava l’allegació a l’anullació de l’increment de les tarifes del
subministrament de l’aigua. Aquí la proposta de l’equip de govern és que quedin amb
el percentatge que ja es van aprovar de manera inicial, per tant, en un 8,6 % . Aquest
8,6 % d’increment de la tarifa és només l’increment acumulat de l’IPC dels últims
quatre anys tenint en compte que aquesta taxa no ha patit increments en aquests
quatre anys que comento, per tant, aquesta proposem desestimar-la.
Proposem estimar parcialment la reclamació número 2 del PSC en quant a que fa
relació augmentar els llindar mínims dels ingressos nets mensuals per bonificar
l’ordenança fiscal número 12, la taxa d’escombraries, fins ara teníem uns llindar que
eren de 750 € en el cas d’una única persona vivint en una vivenda i de 1.500 € amb
dues persones, la proposta és passar d’aquests 750 € actuals, als 775 € per a una
persona i de 1.500 € que teníem fins ara a 1.550 que seria la proposta que portaríem a
aprovar. Això és un increment d’IPC d’un 3,1 i va en la línia de l’increment que hem
proposat en tota l’ordenança fiscal. L’allegació parlava de llindars de 800 i 1.600 €,
per tant, per això diem d’estimar-la parcialment. De fet, amb l’última reunió, crec que
vam arribar a la conclusió que aquests imports també serien acceptats per part del
grup del PSC.
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Proposem també desestimar la reclamació número 3 del PSC en quant a l’allegació
en què demanava la creació d’un fons de com a mínim 50.000 € per ampliar els ajuts
socials, no és matèria d’ordenances fiscals, per tant, aquest és el motiu de la
desestimació en principi i hauríem de tenir en compte que en el punt anterior acabem
d’aprovar no 50.000 €, sinó 62.000 € per aquest tema i proposem també desestimar la
reclamació número quatre del PSC, aquesta ja és l’última en quant a parlar o a
destinar una part de l’increment dels tributs per establir la qualitat mínima d’alguns
serveis públics bàsics. Proposem la desestimació perquè no és matèria d’ordenances
fiscals.
En tot cas, una vegada les ordenances estiguin aprovades, esperem que així sigui i si
tots ens posem d’acord, començaríem a parlar del pressupost de l’any vinent i estem
disposats a parlar d’aquests temes amb les converses en les diferents reunions que
tinguem a partir d’ara per temes de pressupost, per tant, proposem la desestimació
perquè no és matèria d’ordenances fiscals i això és tot.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Alguna intervenció, Sr. Dani Martín , en
nom d’Iniciativa per Catalunya verds.
Sr. Martín.- No, simplemente para decir que nuestra intención inicial era lo mismo que
ha comentado el compañero Albert, nosotros no estábamos por, en estas ordenanzas,
incrementar el 3 i pico y el 8,6 porqué creemos que todas las ... lo estan pasando mal,
pero el ayuntamiento también lo està pasando mal i por lo tanto, lo que nos hemos
dotado es de una herramienta en el punto número 1 por el qual el ayuntamiento por
este incremento de tributos, y tasas i demás, eses incremento también va a revertir en
la sociedad vía bonificación y demás, por lo tanto, nuestro voto serà favorable,
también en este punto.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Dani Martín, el Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra
Republicana de Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, com ja hem comentat en el punt anterior ara li comentava al Dani, el vot
serà el mateix precisament per això perquè estem demanant un esforç a la societat
que ara mateix tots ho estem passant malament i és una situació delicada, però que
estem aconseguint que la gent que està més desfavorida i que ara mateix,
malauradament, és molt habitual doncs hi puguem revertir uns diners que fins ara no
teníem i que creiem que si hi ha la possibilitat en algun moment d’incrementar-lo,
doncs hauríem de tenir un marge. Si aquest any el prenem com a estudi i com a veure
algunes de les tarificacions que ara mateix no sabem ben bé l’impacte final que pot
tenir, doncs aquest any ens ha d’ajudar perquè de cara a finals o de cara a mitjans
d’any, segons veiem com es porta la partida, doncs ja comencem a treballar perquè
aquest any serà dur i els que vénen, malauradament, no ho sabem més i no rebrem
cap ajuda externa, per tant, ens haurem d’anar acostumar i anar fent esforços, doncs
en l’àmbit municipal cada vegada més i cada vegada intentant el primer ajut que
reben aquests tipus de famílies que ara mateix estan en aquestes situacions límit .
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Algun comentari, Sr. Carles Fernández en nom
del PSC?
Sr. Fernández.- ... la delegació era un conjunt de delegacions i propostes, entenem
que les propostes no anaven tant en l’esperit que s’aprovessin en les allegacions, sinó
que fossin ... de treball per millorar la situació una d’aquestes s’ha incorporat en el punt
2, per tant, en aquest sentit doncs, satisfets d’això. Fet així, ens hagués agradat que en
el període que va passar entre l’aprovació inicial de les ordenances i la definitiva
havia tingut una mica més de treball intens dels diferents grups perquè al final, ens hem
vist amb una certa premura i tot i així, el resultat del treball ha estat interessant.

9

Nosaltres sempre ens hem ofert i penso que ha estat demostrat en les diferents reunions
que hem estat a participar en aquestes reunions i propostes a treballar i a fer les
reunions que siguin necessàries. Potser en alguna reunió més si haguéssim o s’hagués
produït un impàs que es va produir aquí al mig, hagués estat més fàcil arribar a tots els
acords. Nosaltres, ja hem manifestat en moltes ocasions que hi ha una situació de
desconfiança i això requereix un temps. En aquest sentit, nosaltres tot i haver votat
negativament a l’aprovació inicial, en aquest cas ens abstindrem amb la voluntat de
no posar pals a les rodes i valorant aquells acords sobre aquells aspectes en els que
hem arribat a acords que són importants. Hi ha un tema que sí que ens sembla que en
el tema de les allegacions que presentàvem que era el tema de l’aigua, del rebut de
l’aigua, l’Ajuntament ha de fer també un altre pas que és fer les liquidacions amb
l’empresa perquè aquestes liquidacions entenem que són favorables pel municipi i si
no ho són, en tot cas, de fer-les perquè en el contracte parlar de les dues coses i
entenem que això és un element molt important per, en aquests moments, no
permetre’ns votar favorablement, però valorem, tal com he dit, l’esforç de tots els
grups per arribar a acords. Tant de bo haguéssim tingut més temps per poder avançar
en algun altre tema una mica més, però atesa aquesta voloració positiva que fem, el
nostre vot en aquest cas, serà abstenció i esperem que en un altre moment, pugui
traslladar-se a un vot positiu si disposem tots plegats del temps i la voluntat de treballar
per exemple les ordenances de l’any que ve amb una mica més de tranquillitat i de
temps. Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Bé, jo crec que no val la pena fer un segon
torn en tot cas, jo per cloure aquest punt m’emplaçaria a continuar aquesta línia de
treball que tots valorem com a molt positiva, evidentment, aquest tipus de treball
requereix temps, requereix trobar-nos moltes vegades, requereix tenir documents
elaborats, això no és fàcil i això, moltes vegades porta que els terminis vagin més de
pressa que la feina que es pot arribar a fer i la capacitat que tenim per poder-nos
trobar 5 grups municipals. Aquest treball s’ha de continuar fent per poder aprovar un
pressupost que sigui del grat de tots. Del grat no ho serà perquè, evidentment, la
situació de dificultat econòmica, fa que no tinguem els recursos suficients per donar
tots els serveis que ens agradaria donar, però sí que puguem garantir un ordre de
prioritats i aquest ordre de prioritats l’hem de fer entre tots, per tant, en aquesta feina
que jo crec que hem de valorar molt positivament, ha de continuar i ha de continuar
amb la mateixa línia amb la qual hem treballat fins ara. Jo crec que és el més positiu
de tot plegat. No només això, sinó també que com a resultat d’aquest procés estem
definint un model i un model que jo crec que pot ser compartit per tots els grups,
localment per una majoria de grups del consistori i és un model on segurament, els que
estan en millor posició econòmica, aquelles persones o aquelles famílies que estan en
millor posició econòmica poden aportar més, poden contribuir més a sostenir
l’Ajuntament i això pot donar peu, precisament, aquestes ajudes de tarifació social
que poden ajudar a aquelles persones, a aquelles famílies en una situació desfavorida
i aquest model que sorgeix d’aquesta iniciativa, d’aquestes allegacions presentades,
jo crec que l’estem compartint i, per tant, ens porta a aquesta situació en què podem
tirar endavant l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança que garanteix uns mínims
de millora econòmica per a l’any vinent, per a l’exercici 2013, i que tot i així, quedarem
en una situació de disposar de menys diners dels que teníem en el pressupost 2012 i,
per tant, a l’hora de fixar les despeses, a l’hora de fer el pressupost, haurem de tenir
molt clares quines són les prioritats.
Passem a votació.
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 10 vots favorables,
manifestats pels grups municipals de CIU, del P.P, d’ERc i d’IVC-EUIA i 7 abstencions del
PSC, el qual, literalment, diu:
“Atès que el Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària realitzada el
passat dia 5 de novembre de 2012, acordà aprovar provisionalment les ordenances
fiscals per a l’exercici 2013.
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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 des del dia 6 de novembre fins al dia 18 de desembre de 2012, l’acord ha
estat exposat al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Atès que l’acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 9 de novembre de l’actual.
Atès que l’acord es va publicar al diari El Punt el dia 9 de novembre de 2012.
Atès que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:




Allegacions presentades el dia 17 de desembre de 2012 pel Sr. Daniel Martín Oller,
en representació del Grup Municipal ICV EUiA-E. (núm de registre d’entrada: 7345)
Allegacions presentades el dia 18 de desembre de 2012 pel Sr. Miquel Estapé Valls,
en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 7361)

Vist l’informe emès per part de 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 s’hi pugui
interposar 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
aprovant-se 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.
SEGON Pel que fa a les allegacions presentades pel Sr. Daniel Martín Oller.
Reclamació 1. Que l’Ordenança fiscal número 01 Reguladora de l’Impost sobre Béns
Immobles es modifiqui l’article 5 segons el que ell manifesta en la reclamació.
L’article 74.4 del 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 que es podrà regular una
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bonificació de fins el 90 % de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa. Per tant l’establiment
del 25% es troba dins el màxim previst per la llei.
Reclamació 2. Que s’incoporin les bonificacions de famílies monoparentals amb fills al
seu càrrec i als aturats amb o sense prestació.
L’article 74 del RDL 2/2004 regula les bonificacions potestatives en les que no es
contempla la de famílies monoparentals i/o aturats. Per tant es proposa la
desestimació de l’allegació.
Reclamació 3. Que en la Ordenança fiscal número 3 que regula l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica s’afegeixi un apartat e) que reguli que s’atorgarà una
bonificació de la quota d’aquest impost als titulars dels vehicles que per la classe de
carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que
produeixen menor impacte ambiental.
L’article 95.6 del RDL 2/2004 estableix que les bonificacions que es puguin aplicar sobre
la quota de l’impost. En aquest sentit l’ordenança contempla una bonificació del 75%
per vehicles elèctrics i un 10% per motors híbrids o de cicle combinat. Per tant
l’establiment de les bonificacions es troba dins el màxim previst per la llei.
Reclamació 4. que l’Ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana modifiqui el redactat en quant
al percentatge de bonificació. .
L’article 108.4 del RDL 2/2004 estableix podrà regular una bonificació de fins el 95% de
la quota íntegra de l’impost. Per tant l’establiment del 25% i del 50% es troba dins el
màxim previst per la llei.
Reclamació 5. Que l’ordenança fiscal número 2 reguladora sobre activitats
econòmiques s’afegeixi un apartat que estableixi que els subjectes passius que iniciïn
l’execici de la seva activitat al terme municipal i no estiguin inclosos en el que perveu
l’apartat B de l’article 4t de l’ordenança, tindran una reducció del 50% de la quota
tributària corresponent durant els dos primers anys d’activitat.
Aquesta reclamació és una bonificació potestativa regulada a l’article 88 del RDL
2/2004.
Reclamació 6. Que l’ordenança fiscal número 2 reguladora sobre activitats
econòmiques s’articuli una nova tipologia de bonificació de la quota corresponent,
per als subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat el
promig de la seva plantilla de treballadors/es, al centre de treball ubicat al terme
municipal, amb contracte indefinit.
Aquesta reclamació és una bonificació potestativa regulada a l’article 88 del RDL
2/2004.
Reclamació 7. Que l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la
prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans, en el seu article 5.5 s’afegeixi un reconeixement de bonificacions
graduals de la taxa en funció de les rendes anuals.
La secció 3 relativa a les taxes del capítol III del Títol primer del RDL 2/2004 regula les
parts de les taxes que es puguin establir sense regular les bonificacions deixant-les així,
de forma potestativa.
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Reclamació 8. Que l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la Taxa per a la
prestació dels serveis de subministrament d’aigua, en el seu article 6 s’afegeixi un
reconeixement de bonificacions graduals de la taxa en funció de les rendes anuals.
La secció 3 relativa a les taxes del capítol III del Títol primer del RDL 2/2004 regula les
parts de les taxes que es puguin establir sense regular les bonificacions deixant-les així,
de forma potestativa.
TERCER. Pel que fa a les allegacions presentades pel Sr. Miquel Estapé Valls.
Allegació 1. Relativa a la manca de l’estudi de costos del servei associat a la taxa
d’abastament d’aigua potable.
L’increment que es porta a aprovació no es una modificació de l’ordenança sinó una
actualització de les tarifes i no es necessari un estudi de costos, atès que no s’ha
produït un canvi substancial en la prestació del servei.
Pel que fa a la liquidació econòmica del servei en el capítol II del Títol segon del RDL
2/2004 i en la secció 3 relativa a les taxes del capítol III del Títol primer regulen les parts
dels recursos municipals i en cap cas apareix es condiciona l’aprovació de la taxa a la
liquidació de la concessió administrativa.
Allegació 2. Relativa a les bonificacions a la taxa d’escombraries.
La secció 3 relativa a les taxes del capítol III del Títol primer del RDL 2/2004 regula les
parts de les taxes que es puguin establir sense regular les bonificacions deixant-les així,
de forma potestativa.
Allegació 3. Relativa a crear un fons de com a mínim 50.000 euros per ampliar els ajuts
socials destinats als collectius amb una situació econòmica i social més fràgil per la
crisi econòmica.
L’article 74 del RDL 2/2004 regula les bonificacions potestatives en les que no es
contempla la de famílies monoparentals i/o aturats. Per tant es proposa la
desestimació de l’allegació.
En el capítol II del Títol segon del RDL 2/2004 i en la secció 3 relativa a les taxes del
capítol III del Títol primer regulen les parts dels recursos municipals i en cap cas apareix
la creació d’un fons per a ajuts socials.
Allegació 4. Relativa a destinar una part de l’increment de tributs proposats per al
2013 a restablir la qualitat mínima d’alguns serveis públics bàsics.
En el capítol II del Títol segon del RDL 2/2004 i en la secció 3 relativa a les taxes del
capítol III del Títol primer regulen les parts dels recursos municipals i en cap cas apareix
la creació d’un fons per a ajuts socials.
Per la qual cosa, en virtut de la potestat normativa plenària, la Corporació acordarà
allò que estimi pertinent.”.
Estudiades les allegacions presentades i l’Informe de la Intervenció municipal, es
proposa al Ple de la Corporació municipal, l’adopció dels següents:

ACORDS:
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PRIMER.- Estimar la reclamació 1 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a una
nova regulació de la bonificació en la quota de l’impost de les famílies nombroses, de
l’article 5 de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
SEGON.- Desestimar la reclamació 2 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a
que s’incoporin les bonificacions de famílies monoparentals amb fills al seu càrrec i als
aturats amb o sense prestació, a l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost
sobre Béns Immobles.
TERCER..- Desestimar la reclamació 3 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a
que s’afegeixi un apartat per regular una bonificació de la quota als titulars dels
vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus
motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental, a l’ordenança fiscal
número 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
QUART.- Desestimar la reclamació 4 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a la
modificació dels percentatges de bonificació de la quota de l’impost, corresponent a
les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant
realitzades a títol lucratiu per causa de mort., a l’ordenança fiscal número 5 reguladora
de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
CINQUÈ..- Desestimar la reclamació 5 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a la
concessió d’una bonificació als subjectes passius que iniciïn una activitat al terme
municipal, mé enllà dels dos anys que estan exempts, a l’ordenança fiscal número 2
reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
SISÈ.- Estimar la reclamació 6 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a una nova
tipologia de bonificació de la quota per aquells casos en què es presenta un
increment dels contractes indefinits d’una plantilla, de l’article 5 de l’ordenança fiscal
número 2 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
SETÈ..- Desestimar la reclamació 7 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a la
creació d’unes bonificacions graduals de la taxa en funció de les rendes anuals, a
l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
VUITÈ..- Desestimar la reclamació 8 presentada pel Sr. Daniel Martín Oller relativa a la
creació d’unes bonificacions graduals de la taxa en funció de les rendes anuals, a
l’ordenança fiscal número 18 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
subministrament d’aigua.
NOVÈ.- Desestimar la reclamació 1 presentada pel Sr. Miquel Estapé Valls relativa a
l’anullació de l’increment de les tarifes, a l’ordenança fiscal número 18 reguladora de
la Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua.
DESÈ..- Estimar parcialment la reclamació 2 presentada pel Sr. Miquel Estapé Valls
relativa a augmentar el llindar mínim dels ingressos nets mensuals, de l’article 6 de
l’ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
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ONZÈ.- Desestimar la reclamació 3 presentada pel Sr. Miquel Estapé Valls relativa a la
creació d’un fons de, com a mínim 50.000,00 euros per ampliar els ajusts socials.
DOTZÈ.- Desestimar la reclamació 4 presentada pel Sr. Miquel Estapé Valls relativa a
destinar una part de l’increment de tributs a restablir la qualitat mínima d’alguns serveis
públics bàsics.
TRETZÈ.-. Els textos de les ordenances quedaran de la següent manera:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals:
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 10 – Comput de terminis; 20 – Sollicitud; 25 – Suspensió per interposició de
recursos; 27 – Garanties; 29 – Quantia de la devolució; 30 – Reintegrament del cost de
les garanties; 32 – Denúncies; 33 – Notificació telemàtica de la denúncia; 36 –
Presentació d’allegacions i recursos; 37 – Pagament de les multes; 39 – Òrgans de
recaptació i obligats al pagament; 42 – Ajornaments i fraccionaments; 47 – Execució
forçosa; i Disposició addicional tercera - Reserva de facultats; els quals quedaran
redactats de la següent manera:
“Article 10. Còmput de terminis
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies,
s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
Als efectes de recaptació d’ingressos, tant en període voluntari com en període
executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es
traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia següent
a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del dia següent a
aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu. Si en el
mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput,
s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en què
tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell en què
es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la
sollicitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal.
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.
7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest
Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona en matèria de terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança General
de Gestió, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic.”.
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“Article 20. Sollicitud
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat delegada
en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de l’ORGT resoldre
sobre la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sollicitats.
4. Amb caràcter general, la sollicitud de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu,
per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera
vegada tingui lloc el meritament del tribut amb posterioritat a la data de sollicitud del
benefici fiscal. En tot cas, el benefici s’aplicarà a totes les liquidacions afectades que
no hagin adquirit fermesa al moment de la concessió, sempre que els requisits del
benefici fiscal concorrin en la data d’acreditament del tribut.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sollicitud. Si
no es dicta resolució en aquest termini, la sollicitud formulada s’entendrà
desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sollicitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat perquè es
realitzi l’esmentada consulta.”.
“Article 25. Suspensió per interposició de recursos
1. La interposició de recursos administratius no requereix el pagament previ de la
quantitat exigida; això no obstant, la interposició del recurs no aturarà l'acció
administrativa per a la cobrança llevat que l'interessat solliciti la suspensió del
procediment, supòsit en què serà indispensable aportar una garantia que cobreixi el
total del deute, els interessos de demora que generi la suspensió i els recàrrecs que
resultin procedents en el moment en què es sol.licita la suspensió.
2. No obstant el que es disposa al punt anterior, l'òrgan competent per resoldre el
recurs podrà suspendre, d'ofici o a sollicitud del recurrent, l'execució de l'acte
recorregut quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Que l'execució pugui causar perjudicis d'impossible o difícil reparació
b) Que la impugnació es fonamenti en una causa de nullitat de ple dret.
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no
se suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació
que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria
censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos
corresponent.
4. Quan hagi estat resolt el recurs de reposició interposat en període voluntari en sentit
desestimatori es notificarà a l'interessat concedint-li termini per pagar en període
voluntari, en els termes següents:
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- Si la resolució es notifica en la primera quinzena del mes, el deute es podrà satisfer fins
el dia 20 del mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
- Si la resolució es notifica entre els dies 16 i últim de cada mes, el deute es podrà
satisfer fins el dia 5 del segon mes posterior, o l'immediat hàbil posterior.
5. Quan de la resolució del recurs, es derivi l'obligació de modificar la liquidació, el
deute resultant podrà ser satisfet en els mateixos terminis establerts en el punt anterior.
6. Quan l'Ajuntament conegui de la desestimació d'un recurs contenciós administratiu
contra una liquidació que es troba en període de pagament voluntari, haurà de
notificar el deute resultant comprensiu del principal més els interessos de demora
acreditats en el període de suspensió i concedir període per efectuar el pagament,
determinat segons el previst al punt 3.
Quan el deute suspès es trobés en via de constrenyiment, abans de continuar les
actuacions executives contra el patrimoni del deutor, se li requerirà el pagament del
deute suspès més els interessos de demora acreditats durant els temps de la suspensió.
7. Quan l'execució de l'acte hagués estat suspesa, un cop conclosa la via
administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, en el seu cas, reanudaran les
actuacions del procediment de constrenyiment mentre no finalitzi el termini per
interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la
caució aportada es mantingui fins llavors. Si durant aquest termini l'interessat
comuniqués a aquest òrgan la interposició del recurs amb petició de suspensió i
oferiment de caució per garantir el pagament del deute, es mantindrà la paralització
del procediment en tant conservi la seva vigència i eficàcia la garantia aportada en
via administrativa. El procediment es reanudarà o suspendrà a resultes de la decisió
que adopti l'òrgan judicial.
8. Es podrà concedir la suspensió parcial quan la impugnació afecti només a elements
tributaris clarament individualitzats, la incidència dels quals en la determinació del
deute tributari resulti quantificable.
En aquest cas, l’import de la garantia només haurà de cobrir el deute suspès.”.
“Article 27. Garanties
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà la suma del
deute tributari acreditat en la data de la suspensió més els interessos de demora que
puguin originar-se durant el període de suspensió i els recàrrecs que procedeixin en el
moment en què es sol.licita la suspensió.
2. Les garanties necessàries per tal d’obtenir la suspensió automàtica, seran
exclussivament les següents:
a) Diner efectiu o valors públics, els quals podran dipositar-se en la Caixa General de
Dipòsits, en la Tresoreria Municipal o en la Tresoreria de l’ORGT.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per entitat de crèdit o societat de garantia
recíproca o certificat d’assegurança de caució.
c) Altres mitjans que es considerin suficients, quan es provi les dificultats per aportar la
garantia en qualsevol de les formes ressenyades. La suficiència de la garantia en
aquest cas haurà de ser valorada per la Intervenció.
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d) Per a deutes inferiors a 600,00 euros, fiança personal i solidària prestada per dos
contribuents de la localitat de reconeguda solvència.
3. En casos molt qualificats i excepcionals, podrà acordar-se per l’Alcaldia, a instància
de part, la suspensió del procediment, sense prestació de cap garantia, quan el
recurrent allegui i justifiqui la impossibilitat de prestar-la.
4. Respecte a les garanties que hauran de prestar-se en els supòsits d’ajornaments i
fraccionaments de pagament, serà d’aplicació el que preveu l’article 43 d’aquesta
Ordenança.”.
“Article 29. Quantia de la devolució
1. Quan es dicti acte administratiu d’anullació, total o parcial, d’una liquidació que
havia estat ingressada, es reconeixerà d’ofici el dret de l’interessat a percebre
interessos de demora.
La base de càlcul serà l’import ingressat indegudament; conseqüentment, en supòsits
d’anullació parcial de la liquidació, els interessos de demora s’acreditaran en raó a la
part de liquidació anullada.
2. El còmput del període de demora en tot cas comprendrà el temps transcorregut des
del dia en què es va fer l’ingrés fins la data en què es fa la proposta de pagament.
3. El pagament efectiu haurà de produir-se en el termini de tres mesos des de la data
de la proposta de pagament, que coincidirà amb la data de la resolució que acordi la
devolució.
Respecte als tipus d’interès, s’aplicarà el vigent al llarg del període segons el que
preveu l’Article 26.6 de la Llei general tributària. Consegüentment, si s’hagués
modificat caldrà periodificar i aplicar a cada any o fracció el tipus d’interès de
demora fixat per a l’exercici per la Llei de pressupostos de l’Estat.
4. Quan es declari indegut l’ingrés pel concepte de recàrrec de constrenyiment bé
perquè s’ha anullat la liquidació de la quota o bé perquè no resultava procedent
exigir el recàrrec, es tornarà el recàrrec i es liquidaran interessos de demora sobre
aqueixa quantia.
5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei
reguladora del Cadastre Immobiliari.
Sense perjudici del que disposa aquest apartat, quan el valor cadastral s’anulli per un
procediment de rectificació d’errades materials, es tornarà l’import ingressat
incrementat amb els corresponents interessos de demora.”.
“Article 30. Reintegrament del cost de les garanties
1. Els expedients de reintegrament del cost de les garanties dipositades per suspendre
un procediment mentre resta pendent de resolució un recurs, en via administrativa o
judicial, s’iniciaran a instància de
l’interessat.
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent,
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament.
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2. Les dades necessàries que haurà de facilitar el contribuent perquè puguin resoldre’s
adequadament aquestes sollicituds, així com per efectuar, en el seu cas, el
reintegrament que correspongui, seran les següents:
a) Nom i cognoms o denominació social, si es tracta de persona jurídica, número
d’identificació fiscal, i domicili de l’interessat.
b) Resolució, administrativa o judicial, per la qual es declara improcedent total o
parcialment l’acte administratiu impugnat l’execució del qual es va suspendre, així
com testimoni o certificació acreditativa de la fermesa d’aquella.
c) Cost de les garanties el reintegrament de les quals es sollicita, adjuntant com
documents acreditatius en el supòsit d’avals atorgats per entitats de dipòsit o societats
de garantia recíproca, certificació de l’entitat avalista de les comissions efectivament
percebudes per formalització i manteniment de l’aval.
d) Declaració expressa del mitjà escollit pel qual hagi d’efectuar-se el reintegrament,
podent optar per:
- Transferència bancària, indicant el número de codi de compte i les dades
identificatives de l’Entitat de crèdit o bancària.
- Xec nominatiu.
- Compensació en els termes previstos en el Reglament General de Recaptació.
3. Si l’escrit d’iniciació no reunís les dades expressades o no adjuntés la documentació
precisa, es requerirà l’interessat per a la seva subsanació en un termini de deu dies.
4. Els pagaments realitzats per l’ORGT pels conceptes de devolució d’ingressos
indeguts i d’indemnització per costos d’avals es faran per compte d’aquest
Ajuntament quan es refereixin als ingressos de titularitat municipal.
El seu import degudament justificat, serà aplicat en el primer comunicat comptable
que es trameti amb posterioritat a la materialització del pagament.”.
“Article 32. Denúncies
1. En els procediments iniciats per l’òrgan municipal competent a conseqüència de
pressumptes infraccions als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària (RDL 339/1990, de 2 de març LSV) i els seus reglaments de
desenvolupament, es tipificaran les infraccions i les sancions aplicables d’acord amb el
quadre de infraccions i sancions establert a la normativa sobre seguretat vial vigent en
cada moment i l’adaptació aprovada per l’ajuntament.
2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les
multes, i utilitzi PDA’s per a la seva tramitació, traslladarà a l’ORGT a través de telefonia
mòbil les dades relatives a les denúncies formulades. En altre cas, es gravaran
directament en la base de dades de l’ORGT els elements identificatius del vehicle i la
infracció.
3. L'ORGT processarà la informació obtinguda de l'Ajuntament i la completarà amb les
dades necessàries, relatives al titular i al vehicle, per tal d’editar la notificació de la
denúncia.

19

A la notificació de la denúncia per infraccions diferents a la d’estacionament indegut
del vehicle, es farà constar que si el titular del vehicle no n’era el conductor en el
moment de la infracció, pot comunicar a l’ORGT o l’Ajuntament la identitat del
conductor. Si s’escau, el procediment es derivarà a nom de la persona física
identificada com a conductor.
4. La notificació de les denúncies, sancions, provisions de constrenyiment i actes
administratius relatius a la recaptació executiva de multes de trànsit són competència
de l’ORGT. Es realitzaran d’acord amb la normativa vigent, continguda a la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu
comú, la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, la Llei
18/2009, que modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial i la Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En els articles següents, es detalla, per a major claredat, el procediment de notificació
postal i notificació telemàtica pels que es practicaran les notificacions de denuncies
per infraccions de trànsit, quan no s’hagin pogut lliurar en l’acte de la infracció.”.
“Article 33. Notificació telemàtica de la denúncia
1. Es notificaran telemàticament les denúncies a les següents persones:
a) Les que tinguin assignada direcció electrònica vial
b)Persones jurídiques que no tinguin direcció electrònica vial i, a proposta de l’ORGT,
hagin acceptat el procediment de notificació telemàtica
c) Altres persones que hagin sollicitat la notificació telemàtica
2. Es remetrà un missatge al telèfon mòbil i/o a l’adreça del correu electrònic designats
per l’interessat, informatius de l’existència de la notificació de la denúncia i de la seu
electrònica a la qual caldrà accedir per recollir la notificació.
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula
de pas” que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum.
4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició
del denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del
qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals.
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu
representant, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat
que es comprovi la impossibilitat tècnica o material de accedir-hi.
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat
tècnica, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a
l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des
de que la notificació s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha
practicat.
7. Es podran notificar en la direcció electrònica vial, o en el TESTRA, segons procedeixi,
els actes del procediment recaptatori de les multes imposades a persones posseïdores
de direcció electrònica vial. En el seu cas, s’informarà els interessats del previst en
aquest apartat quan es notifiqui l’inici del procediment sancionador.”.
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“Article 36. Presentació d’allegacions i recursos
1. L’interessat, quan no hagi pagat la multa, disposarà de quinze dies naturals per
formular allegacions i proposar les proves que estimi oportunes.
Resoltes les allegacions, es dictarà resolució sancionadora que podrà ser recorreguda
mitjançant recurs de reposició, con caràcter potestatiu, davant l’òrgan que dictà la
resolució i en el termini d’un mes comptat des del dia següent al de la seva notificació.
2. La interposició del recurs de reposició no suspèn l’execució de l’acte impugnat ni la
de la sanció. Cas que el recurrent solliciti la suspensió de l’execució, aquesta
s’entendrà denegada transcorregut el termini d’un mes des de la sollicitud sens que
s’hagi resolt.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat si no recau resolució expressa en el termini
d’un mes, restant expedita la via contenciós-administrativa
3. Quan no s’hagués detingut el vehicle, el titular, l’arrendatari a llarg termini o el
conductor habitual disposaran d’un termini de quinze dies naturals per identificar el
conductor responsable de la infracció.
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la infracció,
el número d’expedient sancionador i el DNI de la persona que realitza la comunicació.
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua
de punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de
la denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat allegacions en el
termini de vint dies següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte
d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa.
Conseqüentment, quan concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar
cap resolució sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició.”.
“Article 37. Pagament de les multes
1. Les multes es poden pagar amb reducció del 50 % si es satisfan en el moment de la
denúncia o dins el termini de vint dies naturals següents al de la seva notificació.
2. Vençut el termini d’ingrés establert en l’apartat anterior sense que s’hagi satisfet la
multa, la seva exacció es portarà a terme pel procediment de constrenyiment i es
meritaran els recàrrecs del periode executiu previstos a l’article 28 de la Llei General
Tributària sobre l’import nominal de la multa, i els interessos de demora.
3. Els recursos que puguin formular-se contra actuacions del procediment recaptatori
de les multes, es resoldran pels òrgans competents de l’ORGT.
4. Les multes es podran pagar mitjançant tarja de crèdit, en el moment de la
denúncia, si l’agent municipal porta el dispositiu tècnic que ho permeti.
En altre cas, les multes es podran satisfer en entitat bancària collaboradora, per
telèfon trucant al Servei d’Atenció Telefònica de l’ORGT o per internet en la seu
electrònica de l’ORGT.
5. Els titulars dels vehicles amb els que s’hagi comés una infracció seran responsables
subsidiaris en cas de impagament de la multa, llevat els supòsits següents:
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a) Robament o altre ús que acrediti que el vehicle fou utilitzat en contra de la voluntat
del titular.
b) Quan el titular sigui una empresa de lloguer sens conductor.
c) Quan el vehicle tingui assignat un arrendatari a llarg termini, o un conductor
habitual; en aquests casos, la responsabilitat recaurà sobre l’arrendatari o el conductor
habitual.”.
“Article 39. Òrgans de recaptació i obligats al pagament
1. La gestió recaptatòria dels crèdits tributaris i qualssevol altres de dret públic que hagi
estat delegada en la Diputació de Barcelona la portaran a terme els serveis centrals i
perifèrics de l'ORGT, i correspondrà als òrgans i al personal que hi és adscrit l'exercici de
competències i funcions segons el que es preveu en el seu Reglament orgànic i
funcional.
2. La tramitació dels expedients de recaptació, quan correspongui a l’ORGT, es farà
segons el que preveu la seva Ordenança General.
Estan obligats al pagament com a deutors principals, entre d’altres:
a) Els subjectes passius dels tributs, siguin contribuents o substituts.
b) Els successors.
c) Els infractors, per les sancions pecuniàries.
3. Si els deutors principals, referits al punt anterior, no compleixen la seva obligació,
estaran obligats al pagament els subjectes següents:
a) Els responsables solidaris.
b) Els responsables subsidiaris, prèvia declaració de fallits dels deutors principals.
4. L’ORGT podrà demanar la collaboració de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi
pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats
dins l’àmbit de la província de Barcelona.”.
“Article 42. Ajornaments i fraccionaments
1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui
actuarà segons allò previst a la seva Ordenança General.
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornarments i
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de
l’Ajuntament.
2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sollicitud a l’Alcalde.
3. L'acord de concessió especificarà la garantia que el sollicitant haurà d'aportar o, si
escau, la dispensa d'aquesta obligació.
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4. La garantia haurà d'aportar-se en el termini de dos mesos, comptadors a partir del
dia següent al de la notificació de l'acord de concessió, l’eficàcia del qual quedarà
condicionada a dita aportació.”.
“Article 47. Execució forçosa
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat entre
l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui procedir a
l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a 300,00 euros, per
l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les actuacions d’embarg
següents:
a) Deutes de quantia inferior a 60,00 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 60,00 euros i 300,00 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit,
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini,
- Sous, salaris i pensions,
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es
computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al punt
1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel que fa a
les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es podrà
ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General Tributaria,
preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del qual és
molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de l’Ajuntament i
s’actuarà tenint en compte les seves indicacions.
6. A sollicitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que
designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells
altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en
subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat dels
deutors, correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l'Alcalde d'adjudicació de
béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i
següents del Reglament general de recaptació.
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer
municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns.
8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès per a
l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de l’expedient per
a quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat requerida pel Tresorer
municipal.
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Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin les
circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.”.
DISPOSICIONS ADDICIONALS - Tercera. Reserva de facultats
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial, de les liquidacions respecte
dels imposots i de les taxes regulades, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o
de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 01 - Impost sobre béns immobles.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable; 7 –
Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec omput de terminis; 8 –
Normes de gestió; i 14 - Actuacions per delegació; 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 6,00 euros.
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
6,00 euros.
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 50 per cent –quan es tracti de famílies nombroses de categoria
general- i del 70 per cent –quan es tracti de famílies nombroses de categoria especialen la quota íntegra, sempre que l’immoble de què es tracti tingui un valor cadastral
inferior a 215.000,00 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.
El subjecte passiu ha de ser titular de l’Impost sobre béns immobles i persona principal
de la família.
Requisits de la renda:
La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la renda de les persones físiques,
corresponent al conjunt de persones que viuen a l’habitatge i constitueixin la unitat
familiar, no pot excedir els 37.756,58 euros. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar per
cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeixi, com a
mínim, per a que una família tingui la condició de nombrosa, tot això, d’acord amb el
següent esquema:
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Número de fills límit
3
4
5
6
7
8
9
10
11 o més

Límit base imposable
37.756,58 euros.
52.860,23 euros.
67.962,87 euros.
83.066,52 euros.
98.169,15 euros.
113.271,78 euros.
128.374,41 euros.
143.478,07 euros.
158.580,70 euros.

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)
b)
c)
d)

Hospital públic gestionat per la Seguretat Social.
Hospital públic que ofereixi alguns serveis de forma gratuïta.
Centres d'assistència primària, d'accés general.
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 0,713 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,900
per cent quan es tracti de béns rústics.
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 4.
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 sollicitades abans que les respectives liquidacions adquireixin
fermesa. En la sollicitud 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 5.
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.
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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) Sollicitar la bonificació abans de l’inici d'obres, aportant fotocòpia de la
llicència d'obres o del document que acrediti la seva sollicitud 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.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament
construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sollicitud.

de

la

f) Acreditar la titularitat de l’ immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig
o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel collegi
professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents
serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la
liquidació tributària adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà
acreditar l' estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es
realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat
corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas,
abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
2.3. Titulars de família nombrosa.
Per 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.
Certificat de convivència, fent constar que tots els membres de la família viuen
en la mateixa finca.
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•
•

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.
Fotocòpia de la declaració de la renda de l’últim exercici dels membres de la
unitat familiar.

La bonificació es podrà sollicitar 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 anteriors al venciment d’aquest.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris,
la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses
s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte
passsiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.
2.4. Immobles destinats a centres sanitaris públics.
Per a gaudir d’aquesta exempció, caldrà sollicitar-la i adjuntar els següents
documents:
-

Presentar una còpia 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
installacions, 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 sollicitud i no pot tenir caràcter retroactiu.
2.5. El gaudir 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 per 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.
4. - La documentació requerida s’haurà de presentar sense perjudici de l’establert 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.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sollicitant o de
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis
municipals o 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.”.
“Article 14.- Actuacions per delegació

27

1. - Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de
Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les
actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. - Quan l’ORGT conegui les transmissions de propietat per haver rebut informació dels
Notaris competents o del Registre de la Propietat, modificarà la titularitat del padró de
l’IBI i comunicarà els canvis a la Gerència Regional del Cadastre.
3. - Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l’Ajuntament o en
l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària.
Els tècnics d’aquest Organisme responsables de la collaboració en matèria cadastral
realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a la
Gerència Regional del Cadastre.
4. - Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
5. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Bonificacions potestatives; 9 – Coeficient de situació; 13 – Gestió per
delegació; i Annex de l’índex alfabètic de vies públiques per categories; els quals
quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5. Bonificacions potestatives
A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, gaudiran
d’una bonificació de la quota tributària del període impositiu corresponent, aquells
subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin incrementat el promig
de la seva plantilla de treballadors/es, al centre de treball ubicat al terme municipal,
amb contracte indefinit afectes al conjunt de les activitats desenvolupades en el
municipi, i d’acord amb la taula següent, amb un mínim de tres treballadors:
Bonificació
30 %
20 %
10 %

Increment mitjà de treballadors indefinits
Més del 30 %
Del 20 al 29 %
Del 5 al 19 %

L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors amb
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contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant el
mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 dies si és d’un
any, amb les següents especialitats:
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses
afectades abans i desprès de l’operació.
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no es
considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven part de
l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre equivalent
d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa.”.

“Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 3 categories fiscals. Annex a aquesta
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la categoria
fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest
Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de
vies públiques.
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
3,50

2a
3,11

3a
3,80

4a
----

5a
----

-------

Coeficient aplicable
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés
principal.”.
“Article 13. Gestió per delegació
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes en l'article 11è seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l'Administració delegada.
2. Quan l'Administració estatal hagi delegat en la Diputació de Barcelona les funcions
de gestió censal, l'Organisme de Gestió Tributària portarà a terme totes les actuacions
necessàries per a mantenir i actualitzar la matrícula de contribuents, d'acord amb el
que disposi la normativa d'aplicació.
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3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos
locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que
delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.

“ANNEX - INDEX ALFABETIC VIES PUBLIQUES PER CATEGORIES
TIPUS

NOM CARRER

Passatge
Carrer
Carrer

de les
d'

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge

d'
de les
d'
d'
d'
d'
de l'
de l'

Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
de la
de
de la
de
de la
de
de
del

Passatge

Carrer
Carrer

del
de les

Carrer

del

A (Sant Carles)
Afueras
Agudes
Albert Einstein
Alcalde Sadurní Pujadas
Alcoll, Camí d'
Alfred Nobel
Alzines
Àngel Guimerà
Anselm Clavé
Antonio Machado
Aragó
Arc de Sant Martí
Arc de Sant Martí
Aribau
Arquímedes
B (Sant Carles)
Bailén
Baixada dels Horts
Barcelona
Bassa
Begur
Bonaigua
Bonaventura Aribau
Bonavista
Bosc
BV-5001
C (Sant Carles)
C-1415 Terrassa Mataró
Ca l'Argent
Cadí
Camèlies
Camí Can Sora
Camí d'Alcoll

CATEGORIA
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
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Carrer
Carrer

del
del

Carrer

del

Carrer

del

Carrer

del

Carrer
Carrer

de
de

Passatge
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
de les
del
del

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de les
de
de
de
dels

Carrer

dels

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
dels
de
de
del
de la
del

Carrer

de

Camí de Can Grau
Camí de Can Jorn
Camí de la ¿¿Roca??
Foradada
Camí de la Miranda
Camí de la Rectoria Vella
Camí de l'Ermita
Camí de l'Ermita
Camí Pí Gros
Campoamor
Can Colet
Can Company de Baix
Can Cucut
Can Font de la Parera
Can Gol
Can Gurri
Can Gustavo
Can Marigó
Can Mascaró
Can Massaguer
Can Maynou
Can Pahisa
Can Ribas
Can Sagal
Can Sampere
Can Tàpies
Can Torrents
Canàries
Canigó
Canonge Mariano Vilaseca
Cardedeu a Granollers
Casetes
Catalunya
Céllecs
Cervantes
Cingles de Bertí
Cinto Verdaguer
Cirerers
Collada de Parpers
Collformic
Collserola
Comtes de Bell-lloc
Copèrnic
Copèrnic
Corredor
Costa Brava
Costabona
Creu, de la
Dalt / Alcalde Saduní Pujadas
De la Bassa
De la Noria
De la Rassa Can Rosseló
De les Ginesteres
De les Heures

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
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Carrer
Carrer

del
del

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Plaça
Carrer
Plaça
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer
Carrer

de
d'
de l'
dels
d'
d'
de l'
de l'
de l'
de l'
d'
dels
d'
d'
de
de les
dels
de la
de la
de la
de la
de la
de
de

Carrer

del

Avinguda

de

Carrer
Carrer

de les
del

Carrer
Carrer

del
de

Plaça

del

De les Hortes
De les Nogueres
De les Vinyes
Del Bisbat
Del Migdia
Del Sollell, Avgda.
Dels Cirerers
Dels Espigols
Dels Fonolls
Dels Oms
Dels Roures
Doctor Fleming
Doctor Hermenegild Carrera
Doctor Josep Marine
Duran i Bas
Eduard Fontserè i Riba
Empordà
Enamorats
Enric Gayarre
Enric Granados
Era
Ermita
Església
Església de Malanyanes
Espanya
Espígols
Espronceda
Esteve Terrades
Florida
Flors de Maig
Fonolls
Font
Font de la Salut
Font del Cargol
Font del Ferro
Font del Ferro
Francesc Camprodon
Frederic Mompou
Ganada (Del 02 al 74)
Garraf
Gassuachs
Gaudí
Gayarre
Ginestes
Gira-sol
Girona (Del 01 al 9999)
Girona (Del 02 al 18)
Girona (Del 20 al 32)
Gironès
Goya
Granada (Del 01 al 45)
Granada (Del 47 al 9999)
Granada (Del 76 al 9999)
Gresolet

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
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Carrer

de les

Carrer
Carrer

de les
de les

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

d'
d'
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Passatge

de

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de
de
de
de
de

Carrer
Carrer
Carrer
Avinguda
Carrer
Carrer
Carrer

del
de
de
del
del
de
de

Carrer

del

Rambla
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge

del
del
de
de
del
del

Guilleries
Hermenagild Carrera
Heures
Hortes
Indústria (Del 02 al 08)
Indústria (Del 10 al 9999)
Isaac Newton
Isaac Peral
Jacint Verdaguer
Jaume Balmes
Jaume Balmes
Jaume Cuyàs
Jaume I
Jaume Nebot
Joan de Serrallonga
Joan de Vilalba
Joan Maragall
Joan Miró
Josep Carner
Josep Maria de Segarra
Josep Maria Gurt i Copons
Josep Pla
Josep Torelló
Juan de la Cierva
La Mola
La Roca Factory Shop
La Roca Village
Lauria
Les Passadores
Lleida
Llevant
Lluís Millet
Lope de Vega
Louis Pasteur
Major
Manso Maynou
Manso Vilalba
Manuel de Falla
Marc de Vilaba
Mare Nostrum
Maresme
Mariano Borrell
Marie Curie
Mas Arenes
Mas Can Gol
Mascaró
Matagalls
Mataró a Granollers
Mestre Jaume Torrents
Migdia
Migjorn
Miguel Servet
Mogent
Mogent

2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
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Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer
Carrer
Passatge

de la
del
de
del
del
del
de
de
de
de
de
de
de
de les
de la

Carrer
Carrer
Carretera
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de les
dels
d'
de
de les
de
de
de la

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Carrer

del
de
de
del
de
de la
dels
dels
del

Plaça

La

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Camí
Carrer

de
de
de
del
del
del
de la
dels
de
de
de
de
de
de la
de la
de

Mola
Montblanc
Montjuïc
Montnegre
Montsec
Montseny
Mossèn Josep Galofré
Mossèn Josep Mariné
Narcís Monturiol
Navarra
Nebot Gros
Nebot Xic
Nebot Xic
Nogueres
Nòria
Nou
Ntra. Sra. del Jaire
Oliveres
Oms
Òrrius
Parpers
Passadores
Pau Casals
Pau Claris
Pedra de les Orenetes
Pedra Foradada
Pedraforca
Peguera
Pep Ventura
Pi Gros
Picasso
Pineda
Pins
Pins
Pirineu
Plaça Esglesia de Malanyanes
Placeta
Poígon Industrial Vallderiolf
Pompeu Fabra
Ponent
Prat de la Riba
Puiggraciós
Puigmal
Puigsacalm
Pujada al Castell
Quaranta Pins
Queralt
Quico Sabaté
Ramón de Campoamor
Ramón Llull
Ramón y Cajal
Rasa de Can Rosselló
Rectoria Vella
Reixac

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

de
dels
de les
dels
de la
de
de

Passatge

de

Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Passatge
Carrer

de
de
de
de
de
de
de

Avinguda

del

Carrer
Plaça
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Passeig
Passeig
Carrer

de
de
de
de
del
de
de
del
del
del

Carrer
Plaça

de
de

Carrer

del

Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Plaça
Passeig
Carrer
Passatge

de
de
de
de la
de la
de la
de la
de les
de les
de les

Roca a Cardedeu
Roca a S. Coloma
Rocatomba
Roquerols
Roses
Roures
Ruta Prehistòrica
Salvador Dalí
Salvador Espriu
Sant Adrià del Besòs
Sant Agnès de Malanyanes
Sant Antoni
Sant Carles
Sant Jordi
Sant Jordi
Sant Josep
Sant Sadurní
Sant Vicenç
Santa Maria del Jaire
Santiago Rusiñol
Sense Nom
Solell
Sot d'En Puig
Tagamanent
Tagamanent
Taloner
Tarragona
Tenor Viñas
Thomas Edison
Torras i Bages
Torrent
Torrent del Ramassar
Turó de l'Home
Urbanització Roca 2
València
Vallderiolf
Vallderiolf Barri
Vallderiolf Crta.
Vallès
Valls, Les
Velázquez
Veneçuela
Verdaguer
Verge de Montserrat
Verge de Núria
Verge del Carme
Vila
Vinyes
Violetes
Violetes

1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2”.

OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
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de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable; 6 – Quota
tributària; 8 – Règims de declaració i d’ingrés; i 10 – Gestió per delegació; els quals
quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable
1. – 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.
2. - 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.

3. - S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favors dels titulars de
vehicles elèctrics.
4. - 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.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sollicitant o de
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis
municipals o 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.”.
“Article 6.- 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.
2. - Com a conseqüència del que s’ha previst en l’apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
RDL
2/2004

Coeficient

2013

De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,9865
2,00
2,00
2,00
2,00

25,07
68,16
143,88
179,22
224,00

-

83,30
118,64
148,30

2,00
2,00
2,00

166,60
237,28
296,60

Potència i classes de vehicles
A) Turismes

De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
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C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors

42,28
83,30
118,64
148,30

2,00
2,00
2,00
2,00

84,56
166,60
237,28
296,60

De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de
càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles

17,67
27,77
83,30

2,00
2,00
2,00

35,34
55,54
166,60

17,67

2,00

35,34

27,77
83,30

2,00
2,00

55,54
166,60

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,84
8,84
15,14
30,30
60,58
121,16

-

Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

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 8.- Règims de declaració i d’ingrés
1. - La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en
via de gestió tributària, corresponen a l’Ajuntament del domicili que consti en el permís
de circulació del vehicle. Quan no figui aquesta dada en l’esmentat permís,
s’entendrà que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l’impost
correspon a l’Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el Registre de
vehicles.
2. - En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de
manera que s’alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes
passius presentaran, davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies
que es comptaran des de la data de l’adquisició o reforma, una autoliquidació segons
el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació
tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària que s’escaigui i
la seva realització. S’aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o
modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional
d’identitat o el codi d’identificació fiscal del subjecte passiu.
3. - Proveït de l’autoliquidació, l’interessat podrà ingressar l’import de la quota de
l’impost resultant a l’oficina gestora o en una entitat bancària collaboradora.
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En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l’oficina gestora verificarà
que el pagament s’hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la
verificació a l’imprès de l’autoliquidació.
4. - En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any
anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti
a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost,
l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els
rebuts impagats de l’exercici en curs.”.
“Article 10.- Gestió per delegació
1. - Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes
contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a
terme l’administració delegada.
2. - La presentació de l’autoliquidació s’efectuarà a l’entorn web de l’Organisme de
Gestió Tributària introduint-hi totes les dades necessàries. El pagament de la quota
resultant de l’autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, en
aquests cas, des de la web de l’ORGT, l’interessat podrà imprimir el justificant de
pagament amb les dades de l’autoliquidació.
3. - L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si
són procedents els beneficis fiscals aplicats. A tal efecte, als models de sollicitud de
beneficis fiscals es preveurà que l’interessat pugui autoritzar l’Administració gestora del
tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a
confirmar els requisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sollicitades.
Cas de no constar aquest consentiment perquè l’ORGT faci la consulta de l’existència
dels requisits declarats, o si l’esmentada consulta no fos possible, l’interessat haurà
d’aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini
de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la
documentació que justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un
document que acrediti la seva concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT
efectuarà en via de gestió tributaria les verificacions i comprovacions corresponents i
practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.
4. - Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és
correcta, es procedirà de la següent manera:
a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l’import correcte, l’ORGT practicarà
una liquidació complementària.
b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l’ORGT comunicarà al
subjecte passiu el dret a la devolució de l’ingrés indegut.
5. - Als efectes de complir amb el que s’estableix a l’article 8.4 d’aquesta ordenança,
l’ORGT comunicarà a la Prefectura Provincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans
del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l’any en curs.
6. - L’Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions
de padró li comunicarà Trànsit i procedirà a l’actualització del padró.
Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió
Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general
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de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals
la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin
delegat les seves facultats en la Diputació.
7. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 04 - Impost sobre construccions, installacions i obres.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 1 – Fet imposable; 4 – Successors i responsables; 7 – Base imposable, quota i
meritació; 8 – Tipus de gravamen; 11 – Gestió per delegació; i Annexque se cita a
l’article 9 de la present ordenança de determinacions de la base imposable en funció
del cost material de l’obra; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 1. Fet imposable
L’impost sobre construccions, installacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable
del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol
construcció, installació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent
llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual
s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament.”.
“Article 4. Successors i responsables
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel
que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que
no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat
jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que
quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra
dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de
liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat
jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció
o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin,
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o siguin beneficiàries de l’operació.
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució de les mateixes, es
transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o
cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a
les quals es refereixen els apartats 2, 3, 4 del present article s’exigiran als successors
d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
a) Les que siguin causants o collaborin activament en la realització d’una
infracció tributària. La seva responsabilitat s’estén a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària, en proporció a les seves respectives participacions.
c)Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions
econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l’anterior titular i
derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment
concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de
les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari
pendent i de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries
meritades que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no
haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures
causants de la manca de pagament.
8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment
previst a la Llei General Tributària.
9. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, installació o
obra en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sollicitar de
l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sollicitant restarà exempt de responsabilitat pels
deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de titularitat.”.
“Article 7è. Base imposable, quota i meritació
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la
construcció, installació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució
material d’aquella.
2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris
per al desenvolupament de l’activitat objecte de la installació o construcció, sempre
que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de
la construcció o installació realitzades.
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3. No formen part de la base imposable:
- L’Impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la
construcció, installació o obra.
- Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del
projecte i la direcció tècnica de la construcció, installació o obra.
- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia
d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí
que forma part de la base imposable el benefici empresarial dels diferents
industrials que internvinguin en la realització de la construcció, installació o
obra.
4. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de
gravamen.
5. L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la installació o l’obra,
encara que no se n’hagi sollicitat o obtingut la llicència corresponent.”.
“Article 8è. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen serà del 3,90 per 100.”.
“Article 11. Gestió per delegació.
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
“ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA - DETERMINACIONS
DE LA BASE IMPOSABLE EN FUNCIÓ DEL COST MATERIAL DE L’OBRA.
La base imposable es determinarà pel producte dels m2. de superfície construïda pel
mòdul assenyalat als habitatges de protecció oficial a La Roca del Vallès vigent i pel
coeficient assignat, segons tipus d’obra, en aquest annex.
S’estableixen les classes següents d’edificis:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Edificis d’habitatge plurifamiliar o conjunt d’unifamiliars entre
mitgeres
Edificis unifamiliars, aïllats o aparellats
Edificis d’habitatge de VPO
Edificis industrials, inclosos garatges i soterranis d’aparcaments
i serveis
Edificis comercials i administratius entre mitgeres
Edificis comercials i administratius aïllat
Edificis especials
Installacions esportives
Edificis d’equipaments no inclosos en aquest apartat

COEFICIENTS
Coeficient
I. Edifici d’habitatge plurifamiliar o conjunt d’unifamiliars entre mitgeres
> 125 m2 de superfície útil per habitatge
< 125 m2 de superfície útil per habitatge
II. Edificis unifamiliars aïllats o aparellats
> 125 m2 de superfície útil per habitatge
< 125 m2 de superfície útil per habitatge
III. Edificis d’habitatge de VPO coeficients assenyalats en el Reglament
d’Habitatge de VPO per cada grup
IV. Edificis industrials, inclosos garatges i soterranis i serveis
Coberta i magatzem
De planta baixa
De més d’una planta en alçada o soterrada
V. Edificis comercials i administratius entre mitgeres
D’una sola planta
De més d’una planta
VI. Edificis comercials i administratius aïllats
D’una sola planta
De més d’una planta
VII. Edificis especials
a) Edificis hotelers o turístics
b) Edificis d’espectacles
c) Edificis sanitaris
d) Edificis d’activitat recreatives i de públics concurrència
e) Edificis en concentració comercial
VIII. Installacions esportives
Pistes de terra compactada, formigó, asfalt, herba, paviment especial o terra
batuda
Grades descobertes
Piscines
Edificis Esportius
IX. Edificis d’equipaments no inclosos en aquest apartat

0,43
0,41
0,53
0,41

0,12
0,14
0,21
0,31
0,40
0,40
0,52
1,09
0,95
0,89
1,46
0,51
0,14
0,30
0,41
0,59
0,14

A les obres de reforma s’aplicarà el 30 % dels coeficients anteriors a la superfície
reformada quan sigui una reforma íntegra.
A les obres de moviment de terra s’aplicarà una quota de 0,31 euros/m3.
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En el cas d’obres d’installació o d’obres que per les seves característiques singulars no
sigui possible incloure-les en les categories especials, la base imposable serà el
pressupost d’execució material visat pel collegi oficial corresponent.”.
OF 05 - Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 3 – Subjectes passius; 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantitat
variable; 7 – Base imposable; 8 – Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció
del valor cadastral; i 16 – Gestió per delegació; els quals quedaran redactats de la
següent manera:
“Article 3. Subjectes passius
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica,
o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret
real que es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica,
o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que
transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que
es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el terreny o a favor
de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui
una persona física no resident a Espanya.
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de
l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la
seva vivenda prevista a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes.”.
“Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural,
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, o en
la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims deu anys, no ha estat
inferior al 25 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del
meritament de l’impost.
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Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts històrics,
que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d'exempció han de comptar amb
una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, d’acord amb
la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que
preveu la normativa de patrimoni històric i cultural.
2. Es concedirà una bonificació del 25 per cent de la quota de l’Impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els
cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin
conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.
La bonificació serà del 50 per cent si, a més a mes, la totalitat d’ingressos anuals de
cadascun dels subjectes passius que hi consten empadronats no superi dues vegades i
mitja el salari mínim interprofessional, i si el domicili habitual constitueix l’única
transmissió efectuada.
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost sobre
la renda de les persones físiques. A aquests efectes es considera habitatge habitual la
residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no
perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró
hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix
edifici o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment
cedit a tercers i l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre
l’immobles durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent
mori dintre d’aquest termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte
passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini
d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent
autoliquidació.
Els subjectes passius hauran de sollicitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a
presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta
Ordenança.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sollicitant o de
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis
municipals o 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.”.

“Article 7. Base imposable
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor
dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i
experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.
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2. Per determinar l'import de l'increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del
terreny en el moment de l'acreditament el percentatge resultant de multiplicar el
percentatge anual aplicable a cada cas concret, fixat a l'article 8.1 d'aquesta
Ordenança, pel nombre d'anys al llarg dels quals s'ha manifestat l'increment del valor.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu
valor, al temps de l'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest
moment als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles.
No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no
reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar
provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la
liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als
procediments de valoració collectiva que s’instruïssin, referit al moment del
meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous
valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que
corresponguin, establerts a l’efecte en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat.
Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament
de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat
valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca
realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves
característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns
immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà
practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al
moment de l’acreditació.
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per
determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny
proporcional al valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les
normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i, en particular, dels preceptes següents:
A) Usdefruit
a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a
raó del 2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per
cent.
b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del
valor total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura
que l'edat augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més,
amb el límit mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini
superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment
una transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria.
B) Us I estatge
El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor
del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels
usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el
valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny.
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D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor que
les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la
capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos menor.
5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o
un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència d'un
dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta
Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a
aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió o, si no n'hi
ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les
plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o volum edificats un
cop construïdes aquestes plantes.
En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal
d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament
vigent.
6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar
sobre la part del justipreu que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor
cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest
últim sobre el justipreu.
7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal
aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la
facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini
ple.”.
“Article 8. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral
1. D’acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre següent:

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre
un i cinc anys: 3,2 per cent.

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu
anys: 3,1 per cent.

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a
quinze anys: 3,0 per cent.

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint
anys: 3,0 per cent.
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 30 per cent.
3. Com a conseqüència del procediment de valoració collectiva de caràcter
general, i a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost,
s’aplicarà als nous valors cadastrals del terrenys el percentatge de reducció del 40 per
cent.”
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als vigents
fins aleshores.
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El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny
abans del procediment de valoració collectiva de caràcter general.”.
“Article 16. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a
conéixer puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment
practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació
d'autoliquidacions per internet, per part dels interessats i dels gestors tributaris, que
actuaran en règim de collaboració social.
3. Els organs gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment
de tots els requisits necessaris per al gaudiment dels beneficis fiscals de concessió
potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que
amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment
dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici
fiscal, es demanara informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de
conéixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals
l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió
de l'esmentat benefici fiscal.
4. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenanca
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
5. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de l'impost aqui regulat, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 06 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Base imposable; 6 – Quota tributària; 7 – Beneficis fiscals, exempcions i
bonificacions; i 12 – Gestió per delegació; els quals quedaran redactats de la següent
manera:
“Article 5.- Base imposable
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les obres de
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la
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modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació,
reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, la
construcció o installació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera
provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o installació, quan es tracti de la primera
utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les installacions, l’autorització
d’usos de manera provisional, la installació de cases prefabricades i installacions
similars, siguin provisionals o permanents, la installació d’hivernacles o installacions
similars, les installacions que afectin al subsòl i la installació de línies elèctriques,
telefòniques o altres de similars i la collocació d’antenes o dispositius de
comunicacions de qualsevol tipus.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles, quan es tracti de parcellacions urbanístiques, de demolició total
o parcial de construccions o edificacions, la constitució d’un règim de propietat
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti
un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent
dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent.
d) La superfície dels cartells de propaganda collocats de manera visible des de la via
pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva
o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la
superfície afectada per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la superfície
afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les
característiques del passatge.
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que
correspon a la maquinaria i a les installacions industrials i mecàniques.”.
“Article 6.- Quota tributària
La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura als següents epígrafs:
Epígraf 1r. FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
1.- PLANS PARCIALS URBANISTICS I PLANS DE MILLORA URBANA
1.1.1.2.EUR
1.3.EUR
1.4.EUR
EUR
1.5.EUR

De desenvolupament residencial, industrial, comercial i terciari, per Ha
EUR
De desenvolupament esportiu, per Ha

338,98

De desenvolupament altres usos (recreatiu, sociocultural, etc.) per Ha

247,54

Plans de Millora Urbana en sòl urbà no consolidat, per Ha

326,71

Mínim

732,38

Plans de Millora Urbana en sòl urbà consolidat

384,70

2.- PLANS PARCIALS DE DELIMITACIO per Ha

131,58

424,83 EUR

3.- PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS

48

3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.EUR
3.7.EUR
3.8.-

Ordenació de recintes i conjunt artístic
Protecció espais fluvials
Protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació
Millora d’àmbits rurals, per Ha
Identificació i regulació de masies i vies de comunicació
Execució obres infraestructura d’iniciativa privada

EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
243,08 EUR
EXEMPT
768,27

Ordenació del subsòl

768,27

Implantació de càmpings i establiments de turisme rural regulades
en l’article 47.6.e) TRLU

768,27

EUR
4. ESTUDIS DE DETALL

384,70 EUR

Epígraf 2n. FIGURES D' EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT
1.- DELIMITACIÓ DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ UBANISTICA
1.1.EUR
1.2.EUR

Delimitació de polígons d’actuació urbanística per Ha., de sòl subjecte

41,25

Delimitació d’unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte

41,25

Mínim
330,95EUR
2.- PROJECTES DE REPARCELLACIÓ
2.1.En execució d’instruments de planejament derivat per Ha. de sòl
potencial aprofitament privat
EUR
Mínim
EUR
2.2.En execució unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte
EUR
Mínim
EUR

85,85
227,47
123,77
227,47

3.- PROJECTES D’URBANITZACIÓ
3.1.EUR
3.2.EUR
3.3.EUR

En execució de plans parcials urbanístics o plans parcials de delimitació

575,36

En execució de plans de millora urbana

384,70

Actuacions aïllades en sòl urbà

230,81

Epígraf 3r. LLICENCIES URBANÍSTIQUES
1.- D’OBRES I INSTALLACIONS
1.1.-

Edifici plurifamiliar
a) Fins a 3 habitatges

744,85

EUR

1.2.-

b) Més de 3 habitatges
1.118,40 EUR
Unifamiliars
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EUR
1.3.EUR
1.4.EUR
1.5.-

EUR
1.61.7.EUR
1.8.EUR
1.9.-

a) Aparellada/ Agrupada (per unitat)
231,92 EUR
b) Aïllada

330,05

Edificacions industrials i comercials

557,52

Reformes, addicions i coberts agrícoles

206,29

Obertura de rases per a installació de serveis, per Kilòmetre
413,68 EUR
Mínim

113,74

Obres de comunicació prèvia
53,15 EUR
Obres menors amb projecte

106,30

Altres elements tècnics d’installacions i edificis

123,77

Edificis destinats a oficines i altres usos terciaris
1.118,40 EUR
1.10.- Llicència urbanística per a la constitució i modificació d’un règim de
propietat horitzontal
EUR
1.11.- Reajustament d’allineacions i rasants
EUR/m.l.
1.12.- Assabentats d’obra
EUR
En cas de denegació de llicència s’aplicarà la mateixa tarifa.
2.- PER PLACA D’OBRES
EUR

334,52
83,63
51,55

19,14

3.- PARCELLACIONS
3.1.-

EUR
3.2.EUR
3.3.EUR

Per Ha. de sòl subjecte
82,52 EUR
Mínim

184,55

Declaració Innecesarietat llicència de parcellació

55,76

Actes de parcellació no sotmesos a fiscalització prèvia

27,88

4.- MOVIMENT DE TERRES
4.1.4.2.EUR

Neteja i esbroçada
Moviment de terres

EXEMPT
637,78

5.- PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS
5.1.-

5.2.

Naus industrials i edificis destinats a usos terciaris i comercials
(per unitat)
EUR
Locals i vivendes unifamiliars
EUR

330,05
165,02
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5.3.
5.4

Blocs de pisos
EUR/pis
Garatge
EUR/gar

82,52
33,46

6.- PRÒRROGA DE LLICÈNCIA
S’aplicarà el 50% dels establerts al punt 1 d’aquest epígraf
7.- ENLLUÍT / PINTURA / MILLORA i REHABILITACIÓ FAÇANES

EXEMPT

8.- CLAVEGUERAM
EUR

82,44

9.- TALA D’ARBRES
EUR/arbre
Mínim
EUR
Màxim
EUR

8,36

10.- INSPECCIÓ A PETICIÓ DE PARTICULARS
EUR
Epígraf 4t. DECLARACIONS DE RUÏNA

23,38
394,36

82,52

618,86 EUR

Epígraf 5è. CERTIFICACIONS, INFORMES I ALTRES DOCUMENTS
1.- CERTIFICACIONS D’APROFITAMENT URBANÍSTIC
2.- INFORMES i CERTIFICATS SOBRE CARACTERÍSTIQUES D’EDIFICACIÓ
(Superfícies, No demolició, legalitat)
EUR
3.- ALTRES CERTIFICATS URBANISTICS

55,76 EUR

33,46

11,16 EUR

2. En cas de desistir el sollicitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les quotes
a liquidar seran el 20 % de les assenyalades en el número anterior, sempre que l’activitat
municipal s’hagués iniciat efectivament, amb un mínim de 7,97 Euros.”.
“Article 7. - Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions
1. No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa.
2. Sense perjudici del previst al punt anterior, la taxa liquidada a l’empara d’aquesta
Ordenança podrà ser deduïda de la quota a satisfer per l’Impost sobre Construccions,
Installacions i Obres quan així ho estableixi l’Ordenança fiscal reguladora de dit impost.
3. Excepcionalment i mitjançant resolució, previ informes tècnics dels diferents
departament de l’Ajuntament que corresponguin, es podrà aplicar una bonificació de
fins al 50% de la taxa per a les obres d’adequació de la façana (arrebossat i pintura). Serà
requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del pagament dels
tributs.
4. Es concedirà una bonificació del 100 % dels imports de les quotes tributàries
assenyalades a la tarifa d’aquesta taxa a les obres de rehabilitació que suposin la
supressió de barreres arquitectòniques. En el cas que les obres de rehabilitació siguin per a
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la installació d’ascensors aquesta bonificació només serà aplicable per a immobles de
més de 20 anys d’antiguitat o amb més de 3 plantes d’altura.”.
“Article 12.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 07 – Taxa per l’expedició de documents administratius.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; i 10 - Gestió per delegació; els quals quedaran redactats
de la següent manera:
“Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la
naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb les tarifes
següents:
Epígraf primer. Censos de població d'habitants






Certificacions d'empadronament en el cens de població, a partir de 1996
EUR
Certificacions d'empadronament en el cens de població, anterior a 1996
EUR
Certificacions de convivència i residència, a partir de 1996
EUR
Certificacions de convivència i residència, anteriors a 1996
EUR
Estadístiques padró d’habitants
EUR

2,17
3,25
2,17
3,25
3,25

Epígraf segon. Certificacions i compulses




Certificació de documents o acords municipals
EUR
Certificació d’expedients o documentació que es trobin a l’Arxiu Municipal
EUR
Certificacions de nomenclatura i numeració de finques urbanes
enclavades al terme municipal

EUR
 Altres certificacions
EUR

3,78
6,48

10,82
3,25
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La diligència de confrontament de documents per full
EUR
Per la validació de poders que hagin de sortir efectes a les Oficines
Municipals

1,62

16,23

EUR
Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les Oficines Municipals


Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos,
obertura o similars de locals, per cadascun

EUR
 Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia per foli
EUR

4,33
0,32

Epígraf quart. Documents expedits per la Policia Municipal










Per certificats que només requereixin Gestió administrativa
EUR
Per llicència de gossos potencialment perillosos
EUR
Registre en el cens d’animals
EUR
Reposició llicència/placa cens d’animals
6,48 EUR
Placa de Gual Permanent
64,89 EUR
Per certificats que requereixin inspecció ocular
EUR
Per tràmits per permís d’armes
EUR
Per informes d’accidents
EUR
Per informes d’accidents amb croquis descriptiu
EUR

5,41
54,18
27,04

27,04
12,98
54,08
64,89

Epígraf cinquè. Documents expedits per els serveis d’urbanisme

DIN A0
DIN A1
DIN A2
DIN A3
DIN A4




Còpia
blanc/negre
6,48 EUR
4,33 EUR
3,25 EUR
0,65 EUR
0,32 EUR

Còpia en color
7,34 EUR
7,57 EUR
4,33 EUR
0,70 EUR
0,38 EUR

Copia en CD B/N
color
6,29 EUR
6,48 EUR
4,33 EUR
3,25 EUR
0,32 EUR

Enquadernació
EUR
Còpia CD
EUR
Disc DVD
EUR

4,33
3,25
4,33

Epígraf sisè. Altres expedients o documents


Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat
EUR

5,41
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Drets examen oposicions municipals
EUR

21,63

El personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, així com la gent que demostri que està
a l’atur, no hauran de satisfer aquesta taxa per drets d’examen a oposicions
municipals.
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut.
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran en
un 50 per cent quan els interessats sollicitin amb caràcter d'urgència la tramitació dels
expedients que motivin l'acreditament.”.
“Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.

OF 08 – Taxa per llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; 7 – Acreditació; i 10 - Gestió per delegació; els quals
quedaran redactats de la següent manera:
“Article 6è.- Quota tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent:
DESCRIPCIÓ
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per
una sola vegada i vehicle
Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències
A) Transmissió “inter vivos” de llicències
B) Transmissió “mortis causa” de llicèncuies dels hereus forçosos
Epígraf 3. Substitució de vehicles
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle

TARIFA
510,48 EUR.
510,48 EUR.
256,32 EUR.
170,88 EUR.”.

“Article 7è.- Acreditament
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1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en els casos que s'assenyalen a
l'article 2, en la data en què aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llicència
corresponent o autoritzi la seva transmissió, o la substitució del vehicle.
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles, la Taxa s’acredita
en el moment en que s’iniciï aquella prestació, entenent, a aquests efectes, que
l’esmentada iniciació es produeix amb la seva sollicitud.”.
“Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 09 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat,
els controls periòdics i les revisions periòdiques.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; 7 – Acreditació; 10 - Gestió per delegació; i Disposició
Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança; els quals quedaran redactats
de la següent manera:
“Article 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
DESCRIPCIÓ
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat
projectada amb el planejament urbanístic.
2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa.
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o
de llur modificació substancial.
4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2,
o de llur modificació substancial.
5. Tramitació del procediment de permís ambiental.
6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia
d’activitats amb incidència ambiental
7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur

TARIFA
174,65
174,65
1.570,21

1.922,61
1.353,91
1.353,91
1.570,21
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modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500 m2.
8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500 m2.
9. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i
activitats recreatives.
10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives:

1.922,61
1.570,21

1.570,21

10.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives.
10.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives.
10.3 : Modificació no substancial dels establiments.
10.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives
que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament
de la llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art.
128.1 Reglament).
10.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I
del Reglament.
10.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la
normativa d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de
comunicació o de declaració responsable.
11. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al
públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i
activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament).
12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat.
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal.
14. Tramitació del procediment de revisió de
llicència d’obertura
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives.
15. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a
llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals.
16. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
17. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el
duen a terme tècnics municipals.
18. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals.
19. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del
Reglament).
20. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no
substancials amb incidència ambiental de les activitats i installacions
subjectes a llicència ambiental.

1.570,21

711,60
642,31
642,31
642,31
642,31
408,48
523,75

408,48

174,65
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21. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al
règim de comunicació ambiental.
22. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no
permanent desmuntable.
23. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6
de juliol).
24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial
de la normativa d’espectables públics i activitats recreatives.1
25. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats
específiques regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els
apartats anteriors, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan
l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa.
26. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a
l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les activitats
regulada por normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats
anteriors, inclosa la comprovació de la comunicació en matèria d’incendis
quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa.
27. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils,
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, incloses en
l’annex III.3 de l’Ordenança RIIAMAI (activitats innòcues).

174,65
711,60

927,90
927,90

711,60

711,60

Exempt

Desestiment
En el cas que es desisteixi del procediment, la quantia de la taxa serà del 30 % dels
imports assenyalats al quadre anterior. Ara bé, si en el moment del desestiment encara
no s’ha emès cap informe per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, aquest
percentatge es reduirà al 15%.
Denegació
En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li correspondria si
s’hagués concedit la llicència.”.
“Article 7.- Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que
constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita activitat en
la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent procediment, si el
subjecte passiu la formula expressament.
2. Quan l’activitat o la installació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se verificat
o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu a què fa
referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï
efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable.
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la
seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o

1

Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita
competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la Llei
11/2009, de 6 de juliol.

57

desistiment del sollicitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la
visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades.”.
“Article 10.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
“Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts,
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei de Prevenció i
Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) que es portin a terme per via legal o
reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels
annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén referida en
tot cas als annexos I.1, I.2, I.3., II i III del RPCAA..
També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en
desplegament de la LPCAA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a
través d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots
els annexos i nomenclàtors aprovats pel RPCAA.”.
OF 10 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i
altres serveis fúnebres de caràcter local.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Beneficis fiscals i exempcions subjectives; 6 – Quota tributària; 11 – Gestió
per delegació; i Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de
les referències que fa a la normativa vigent amb motiu de la promulgació de normes
posteriors; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5. Beneficis fiscals i exempcions subjectives
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
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2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6.2 d’aquesta Ordenança es
contenen tarifes reduïdes quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat
econòmica.
3. Així mateix, estaran exempts els serveis que es presten amb ocasió de:
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap
pompa fúnebre que sigui costejada per la família dels difunts.
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que s'efectuïn en la fosa
comuna.”.
“Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà aplicant la següent Tarifa:
DESCRIPCIÓ

TARIFA

Epígraf 1r. Concessions de drets funeras
- Nínxols amb ossera

1.443,40 euros

- Nínxols sense ossera de 1ª fila

969,14 euros

- Nínxols sense ossera de 2ª fila
- Nínxols sense ossera de 3ª fila
- Nínxols sense ossera de 4ª fila
Concessió a lloguer de dret funerari sobre nínxols2
• Primers dos anys
• Primera pròrroga (2 anys)
• Segona pròrroga (2 anys)
Terrenys per construcció de panteons

969,14 euros
969,14 euros
969,14 euros
108,26 euros
170,12 euros
293,84 euros
228,88 euros/m².

Epígraf 2n. Altres serveis
Dret d’enterrament

44,33 euros

Drets de trasllat de restes

44,33 euros

Per a la conservació i neteja de nínxols, ornament del recinte funerari,
reformes, etc... Per nínxol i any
Per a la conservació i neteja de panteons, ornament del recinte funerari,
reformes, etc... Per panteó i any
Collocació de làpides
Per l’expedició de títols de drets funeraris

7,73 euros
21,65 euros
30,93 euros
4,12 euros

Epígraf 3r. Registre de permutes i transmissions

2

A) Transcorregut el termini de les dues pròrrogues, s’haurà de demanar la concessió.
B) L’omissió en sol·licitar la concessió un cop acabades les pròrrogues donarà lloc al trasllat
de les restes a la fosa comuna.
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Inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi
de sepultura o nínxol dins del cementiri
Per cada inscripció als registres municipals de transmissió dels cadàvers a
perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre

15,47 euros

7,73 euros

pares, cònjuges i fills
Per inscripció de les demés transmissions de les successions a perpetuïtat
de tota classe de sepultures o nínxols

15,47 euros

2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.”.
“Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
4. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”
“Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”.
OF 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis forestals.
No hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal aprovat per la Diputació de Barcelona
(Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012 – CVE-Número de
registre: 022012022189), sent les variacions -respecte a la vigent a l’any 2012- les
introduïdes a l’ article 10 – Gestió per delegació; el qual quedarà redactat de la
següent manera:
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“Article 10. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parciament en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicades a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada.
2. L’Organimse de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la col.laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totels les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de
Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
No hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal aprovat per la Diputació de Barcelona
(Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012 – CVE-Número de
registre: 022012022189), sent les variacions -respecte a la vigent a l’any 2012- les
introduïdes als articles 5 – Beneficis fiscals; 6 – Quota tributària-Taxa pel servei de
recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans domiciliats; 12 – Quota tributària-Taxa per la prestació del servei municipal
complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials; i 16 Gestió per delegació; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5. Beneficis fiscals
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els ingressos
familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional.
Per gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sollicitud al Departament de
Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars.
Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha
sollicitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.
2. Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota les entitats socials, esportives i
culturals, sense ànim de lucre.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació els interessats l’hauran de sollicitar de forma
expressa davant l’Ajuntament.
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3. La documentació requerida per gaudir de les bonificacions dels punts 1 i 2 s’haurà de
presentar abans que finalitzi el període voluntari de pagament de la taxa.
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.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sollicitant o de la
unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o
altres administracions segons lo disposat a l’article 6, 2, b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.”.
“Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc,
plaça, el carrer o via pública on estiguin ubicats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf 1r.
Habitatges
a) Per cada habitatge
133,36 euros.
S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar.
b) 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 i d’aquelles que formin part del Consorci per a
la gestió dels residus del Vallès Oriental 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.

Els contribuients podran presentar la sol.licitud de reducció juntament amb la
documentació que acrediti les aportacions, abans de l’1 de març de l’any següent al de
meritament de la taxa.
c) La tarifa d’aquesta Ordenança gaudirà d’una exempció del 100 % per a les persones
que reuneixen els requisits següents:
a) Aquelles persones que siguin pensionistes o jubilats.
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b) Que visquin soles o amb persones que, juntament amb ella, els seus
ingressos nets mensuals siguin iguals o inferiors a 775,00 euros. En el cas de que
convisquin dues persones amb pensions l’import serà de 1.550,00 euros.
La documentació requerida per comprovar el compliment de les condicions
serà la següent:
a) Certificat de convivència.
b) Certificat de la pensió i declaració de renda de l'últim exercici.
c) Certificat de la disminució, en el cas de pensionistes.
Per a l’aplicació de l’exempció és necessari que les persones interessades ho
sol.licitin cada any a l’Ajuntament abans de l’1 de març i acreditin que
compleixen els requisits establerts. L’incompliment d’aquestes condicions,
determinarà la pèrdua del dret a l’exempció, practicant-se les liquidacions que
corresponguin en aplicació d’aquesta ordenança.
d) També podran gaudir d'aquesta exempció, previ informe de l'Assistent Social, aquelles
famílies que per problemes econòmics no disposin de prou recursos per fer front a
l'esmentada despesa.”.
“Article 12. 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
euros.

442,94

S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència collectiva no familiar, entre els
que s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, collegis i demés centres
de naturalesa anàloga, sempre que excedeixi de deu places.
Epígraf 3r.
Establiments d'alimentació
a) Fins a 50 m².
b) Fins a 100 m².
euros.
c) A partir de 100 m².
euros.

275,02 euros.
329,70
441,90

Epígraf 4t.
Restaurants
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a) Fins a 100 m².
euros.
b) A partir de 100 m².
euros.
Bars
c) Fins a 100 m².
euros.
d) A partir de 100 m².
euros.

307,07
405,21

307,07
410,38

Epígraf 5è.
Altres locals industrials o mercantils
a) Centres Oficials
euros.
b) Oficines Bancàries
euros.
c) Supermercats i magatzems fins a 300 m².
d) Supermercats i magatzems més de 300 m².
1.772,91 euros.
e) Supermercats i magatzems més de 700 m².
2.830,25 euros.
f) Demés locals no expressament tarifats:
- Fins a 50 m².
euros.
- A partir de 50 m². fins a 100 m².
euros.
- A partir de 100 m².
euros.

256,14
307,07
604,28 euros.

256,14
307,07
410,38

Epígraf 6è.
Despatxos professionals
Per cada despatx
euros.

230,67

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.
Epígraf 7è.
Locals comercials buits i en els que no s’exerceix cap tipus d’activitat
- Fins a 100 m².
- A partir de 100 m².
euros.

133,36 euros.
159,87

Als locals comercials que estiguin buits i en els que no s’exerceixi cap tipus d’activitat, se’ls
aplicarà aquest epígraf, prèvia sollicitud de l’interessat abans de l’1 de març.”.
“Article 16. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona que delegaren
les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 13 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i vehicles abandonats
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 2 – Fet imposable; 4 – Responsables; 5 – Quota tributària; 6 – Excempcions i
bonificacions; 7 – Acreditació; 8 – Pagament; i 11 – Gestió per delegació; els quals
quedaran redactats de la següent manera:
“Article 2. Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa:
1. La prestació del servei de retirada d’objectes, així com de vehicles quan els seus
conductors no ho fan i concorren alguna de les circumstàncies següents:
a) El vehicle estacionat constitueix perill o causa greus pertorbacions a la
circulació.
b) Es pot presumir racionalment l’abandó del vehicle en la via pública.
d) Altres motius previstos a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial.
2. El dipòsit i la custòdia del vehicle fins que sigui retirat de la dependència municipal
per l’interessat.”.
“Article 4. Responsables.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les
persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 38.1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics,
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els
supòsits i amb l’abast que assenyali l’article 40 de la Llei General Tributària.”.
“Article 5. Quota Tributària.
La quota tributària s'acredita amb una quantitat fixa, d’acord amb la següent tarifa:
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A) Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal
TIPUS

108,26 EUR
113,41 EUR

NOCTURN
I FESTIUS
139,19 EUR
170,12 EUR

134,03 EUR

195,89 EUR

LABORABLES

Turismes i motocicletes
Furgonetes i tot terreny
Camions de 3.500 kg (6 euros per cada tona superior a
3.500 kg)

S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge.
B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada
54,08 EUR
S’entén com a tal quan les rodes davanteres o darreres del vehicle infractor hagin
estat aixecades del terra, i el propietari o conductor del vehicle solliciti el
desenganxament, el que es farà sempre que s’hagi satisfet la tarifa indicada a
continuació, o quan l’objecte hagi estat aixecat del terra.
Aquesta Tarifa també s’aplicarà en cas d’immobilització de vehicles per procediment
mecànic.
S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h.
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge.
C) Dipòsit de vehicles
Per cada dia d’estada o fracció que excedeixi del dia de retirada
10,82 EUR/DIA
(a comptar des de les 3 hores de retirada).
D) Dipòsit municipal
Serveis de recollida, trasllat i dipòsit de gènere procedent de venda no sedentària
sense llicència
Epígraf 1.- Pel Servei d’Intervenció de Mercaderies
a) Pels serveis d’intervenció cautelar de mercaderies, inclòs
el trasllat i comprovació pertinent de les mateixes per cada una
EUR

43,26

Epígraf 2.- Per dipòsit i custòdia de mercaderies ( a partir de les 8 hores de la retirada)
a) Les primeres 48 hores o fracció
EUR
b) A partir de 48 hores del dipòsit, per cada mes o fracció

9,73
18,38

EUR
Recuperació del gènere intervingut
Únicament es pot recuperar el material intervingut que no sigui fungible. Si es tracta
d’aliments o béns fungibles, l’Ajuntament els destruirà o els hi donarà la destinació que
sigui adient. En la resta de gènere intervingut un cop transcorregut el termini d’un mes
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si el propietari no ha retirat el gènere, aquest es considerarà abandonat, i l’Ajuntament
podrà procedir a la seva destrucció o lliurament a institucions benèfiques.”.
“Article 6. Exempcions i Bonificacions
No es concedirà exempció ni bonificació de cap tipus en l’exacció de la taxa, si bé no
procedirà a l’abonament pel titular del vehicle en els supòsits de sostracció o altres
formes d’utilització illegítima del vehicle contra la voluntat del mateix conforme a la
normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial., o quan per raons d’interès públic o
necessitat sigui necessari procedir a la recollida de vehicles.”.
“Article 7. Acreditació
Neix l’obligació de contribuir per la prestació del servei tendent a la retirada del
vehicle o objecte i, en el seu cas, consegüent dipòsit en el lloc que designi
l’Ajuntament.”.
“Article 8. Pagament
De conformitat amb allò preceptuat en l’article 26 de la llei 39/1.988, de 28 de
desembre, i amb la finalitat de garantir, en tot cas, el dret de l’administració, la Taxa
municipal per a la recollida de vehicles o objectes a la via pública, així com el
posterior dipòsit, s’exigiran al subjecte passiu, amb caràcter previ a la devolució del
vehicle o objecte, tot això de conformitat amb el que disposa la normativa reguladora
del Trànsit i Seguretat Vial.”.
“Article 11. Gestió per delegació
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar
de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial, de les liquidacions respecte
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.

OF 14 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals,
entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats.
No hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal aprovat per la Diputació de Barcelona
(Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012 – CVE-Número de
registre: 022012022189), sent les variacions -respecte a la vigent a l’any 2012- les
introduïdes als articles 5 – Quota tributària; 6 – Quota tributària; i 10 – Gestió per
delegació, els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5. Quota tributària
La quantia de la taxa de pagament únic en sollicitar el servei es determinarà d’acord
amb el següent quadre de tarifes:
CONCEPTE
Primera senyalització de gual
Baixa de gual
Modificació d’amplada de gual
Senyalització de reserve de minusvàlids

IMPORT
51,96 euros.
38,43 euros.
90,39 euros.
56,17 euros.
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Modificació de matrícula de reserva de minusvàlids
Modificació d’ubicació de reserva de minusvàlids
Primera senyalització de contragual
Manteniment de senyalització de gual i contragual (per metre lineal)
Canvi de nom de la llicència de gual
Senyalització de reserva d’estacionament

56,17 euros.
56,17 euros.
132,07 euros.
6,60 euros.
51,96 euros.
56,17 euros.

Aquesta taxa és irreductible.”.
“Article 6
L’obligació de contribuir neix del fet de la prestació del servei. En les taxes de
venciment anual, l’impost es merita el primer dia de l’any i estan obligats al seu
pagament els titulars de la llicència de gual en la data assenyalada.
El càlcul de la taxa anual es determina segons el quadre següent:
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de
propietat dins d’un aparcament general a través de voreres.
CONCEPTE

IMPORT

De 1 a 4 places
De 5 a 20 places
Més de 20 places

40,96 euros / any
122,90 euros / any
3,81 euros addicional per cotxe

En cas d’activitats industrials, comercials, de restauracions o qualsevol altres activitats
econòmiques sense aparcament, però amb accés de vehicles pesants per operacions
de càrrega i descàrrega, es farà l’equivalència de la superfície de moll de càrrega i
zona de maniobres a número de places d’aparcament, considerant 1 plaça
d’aparcament per cada 20 m². de superfícies i una plaça d’aparcament per cada 3
metres lineals de gual.
Reserva d’espais en els terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega.
CONCEPTE
Càrrega
i
mercaderies

descàrrega

IMPORT
de

21,31 euros / any / metre lineal o fracció

Els guals es concedeixen per a un màxim de 5,00 metres d’amplada de pas útil en
zones residencials.”.
“Article 10. Gestió per delegació
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar
de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial, de les liquidacions respecte
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 15 – Taxa per la installació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles,
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i
ambulants i rodatge cinematogràfic.
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Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; i 12 – Gestió per delegació; els quals quedaran redactats
de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Tarifa primera. Aprofitaments generals
a) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles, circs
i teatres
euros/dia.
b) Llocs de venda en festes i fires tradicionals (venda d’objectes
directament relacionats amb les festes tradicionals: flors de
Tot Sants, roses i llibres de Sant Jordi, avets, figures de pessebre,
castanyes i similars). Per m2 o fracció i dia

133,80

2,89 euros.

c) Festa Major:
c.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes,
vendes ràpides, i similars, gronxadors, aparells voladors, cavallets,
cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment
i dins del recinte firal. Per m2 o fracció i dia
1,24 euros.
L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de
l’atracció.
c.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions,
o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates,
refrescos, begudes, xocolateria, xurreria, patates i massa fregida.
Per m2 o fracció i dia

3,92 euros.

c.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la installació de
casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres,
bijuteria i anàlegs.Per m2 o fracció i dia
2,27 euros.
Es fixa una taxa mínima d’ocupació de via pública de 30,00 euros per aquests
conceptes.
d) Per altres aconteixements:
d.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes,
vendes ràpides, i similars , gronxadors, aparells voladors, cavallets,
cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment
Per m2 o fracció i dia
0,84 euros.
L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de
l’atracció.
d.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions,
o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates,
refrescos, begudes, xocolateria, patates i massa fregida.
Per m2 o fracció i dia

2,33 euros.
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d.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la installació de
casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres,
bijuteria i anàlegs. Per m2 o fracció i dia
1,78 euros.
e) Casetes de pirotècnia
m2/dia

11,70

euros

f) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge
de pellícules i sessions fotogràfiques
41,24 euros/hora
g) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per
caixers automàtics d’entitats financeres
euros/any

201,05

h) Llicència per establir aparells automàtics que s’accionen per
monedes, per a entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per
semestre i m2 o fracció

13,40 euros.

i) Llicència per l’ocupació de terrenys amb installació o activitats no
classificats dins l’apartat anterior, m2 o fracció

12,37 euros

L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’atraccions o parades de qualsevol tipus.
La quota a satisfer es computa des del dia que inicia la installació fins el darrer dia
d’ocupació.
A fi de garantir que els llocs es deixin en perfecte estat de neteja i conservació, es podrà
demanar la constitució d’un dipòsit que podrà recuperar-se un cop retirada l’atracció i
comprovat el bon estat de les installacions. En el cas de circs, teatres o altres activitats a
que s’autoritzi la collocació d’elements a tot el municipi, la fiança cobreix igualment el
compromís de retirar tota la publicitat.
Import o dipòsit:
Circs o teatres
Atraccions, bars, tómboles

300,00 euros
120,00 euros

Les parades no es podran subarrendar a tercers.
Tarifa segona. Mercats setmanals
CONCEPTE
EURO/DIA
Reserva de parades fixes al mercat setmanal per metre lineal o fracció
1,78
(el pagament es farà trimestral)
Reserva de parades eventuals al mercat setmanal per metre lineal o
3,71”.
fracció (el pagament es farà mensual)
“Article 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
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amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 16 – Taxa per la utilització d’installacions municipals.
No hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal aprovat per la Diputació de Barcelona
(Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012 – CVE-Número de
registre: 022012022189), sent les variacions -respecte a la vigent a l’any 2012- les
introduïdes als articles 4 – Quota tributària; i 8 – Gestió per delegació, els quals
quedaran redactats de la següent manera:
“Article 4. Quota tributària
CONCEPTE
IMPORT (per acte)
Utilització de les dependències municipals sollicitat a instància de part, per
80,04 euros/acte
cada acte.
Utilització dependències municipals per a celebració de cerimònia de
270,38 euros/acte
casament civil
a) Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró
Municipal d’habitants, la seva residència a La Roca del Vallès, s’aplicarà una tarifa
reduïda del 50%, aplicable exclusivament a la taxa establerta a la utilització de les
dependències municipals.
b) No es pot llençar arròs a les dependències municipals.
c) Els casaments es portaran a terme els divendres a les 18 hores.”.
“Article 8. Gestió per delegació
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar
de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial, de les liquidacions respecte
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 17 – Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per
espectacles públics i grans transports.
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Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; i 10 – Gestió per delegació; els quals quedaran redactats
de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
La quota tributària es determinarà:
a) Quan es tracti dels serveis que s'assenyalen en els apartats a), b) c) d) i f) de l'article
2n.1 en funció del nombre d'efectius, tant personals com materials, que s'utilitzin en la
prestació del servei, i el temps invertit.
b) Per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any quan es tracti de l'autorització per
realitzar el transport escolar, prevista a l’apartat e)
A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

Epígraf 1. Serveis especials

Tarifa

a) Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada hora o
1)
2)
3)
4)

b)
c)

fracció
Dia Laborable
Dia Laborable nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores)
Dia festiu
Dia festiu nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores)
Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada hora o
fracció
Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció

39,75 euros.
45,43 euros.
56,78 euros.
56,78 euros.
136,27 euros.
56,78 euros.

Epígraf 2. Autorització de transport escolar
Per cada vehicle i any

90,85 euros.”.

“Article 10. Gestió per delegació
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar
de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial, de les liquidacions respecte
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de
distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
OF 18 – Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; 8 – Règim de declaració i ingrés; 9 – Notificacions de les
taxes; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següent:
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Tarifa primera.
CONCEPTE (en metres cúbics al mes)
Ús domèstic fins a 10m³./mes
Us domèstic de més de 10 a 30 m³./mes
Ús domèstic de més de 30 m³./mes
Subministrament industrial fins a 20 m³./mes
Subministrament industrial de més de 20 m³./mes
Conservació de Comptador
Drets de connexió per subministrament

Euros per metre cúbic i mes
0,240 euros/m³./mes
0,435 euros/m³./mes
0,988 euros/m³./mes
0,517 euros/m³./mes
1,065 euros/m³./mes
0,458 euros/abonat/mes
155,860 euros/abonat/mes

Tarifa segona.
a) Preus per escomeses amb comptador
CONCEPTE

Ramal 25 mm Ramal 30 mm Ramal 30 mm Ramal 30 mm
Compt. 13 mm Compt. 15 mm Compt 20 mm Compt 25 mm

Comptador tipus U i M
Verificació
oficial
(precinte
compt)
Instal.lació comptador
1 joc aixetes comptador
3 mts. Tub de PE PN-10 de BD
4 fittings de llautó DECA
3 matxons de llautó
1 collarí de pressa (preu mig
PVC)
Ma d'obra escomesa
Arqueta d’obra per vàlvula
1 porteta d'alumini de 30 x 45
cm
1 clau pressa en càrrega PN-16
1 clau escomesa PN-16
Retirada de runes a l’abocador
autoritzat
1 m arrancada i reposició
vorera amb panot
Seguretat en obra, vallat i
senyalització
Port mittjans auxiliars i petit
material
Subtotal

37,74 €

58,08 €

72,21 €

115,54 €

2,24 €

2,24 €

2,24 €

2,24 €

15,74 €
24,08 €
6,74 €
26,67 €
6,66 €

15,74 €
24,08 €
10,46 €
36,01 €
9,93 €

15,74 €
34,23 €
10,46 €
36,01 €
9,93 €

15,74 €
34,23 €
10,46 €
36,01 €
9,93 €

28,37 €

28,37 €

28,37 €

28,37 €

71,65 €
58,24 €

71,65 €
58,24 €

71,65 €
58,24 €

71,65 €
58,24 €

41,41 €

41,41 €

41,41 €

41,41 €

30,56 €
14,76 €

35,45 €
17,55 €

35,45 €
17,55 €

35,45 €
17,55 €

15,70 €

15,70 €

15,70 €

15,70 €

64,46 €

64,46 €

64,46 €

64,46 €

8,08 €

8,08 €

8,08 €

8,08 €

11,09 €

11,09 €

11,09 €

11,09 €

464,19 €

508,54 €

532,82 €

576,15 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
b) Preus escomeses sense comptador
CONCEPTE
1 collarí de pressa (preu mig PVC)
1 joc aixetes registre
2 ut matxons reducció de llautó

Ramal 30 mm
23,86 €
32,87 €
4,70 €

Ramal 40 mm
31,64 €
49,16 €
6,56 €

Ramal 50 mm
49,70 €
71,08 €
7,95 €
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1 ut claus de comporta stanca (de pressa i de
pas)
3 mts Tub PE PN-10
4 Ut. Fittings de llautó
1 Ut. Tapa de fosa de 30 x 30 i fosa de 40x 40
1 ut d’arqueta per allotjamnet de la clau de
registre
1’5m arrancada i reposició vorera amb panot
1 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat
amb sauló
1 m³. retirada de runes a l’abocador autoritzat
Segyuretat en obra, vallat i senyalització
4 i 5 hores d’oficial montador
4 i 5 hores d’ajudant
Ports, mitjans auxiliars i petit material
Subtotal

23,86 €

31,64 €

49,70 €

15,89 €
25,64 €
31,28 €

22,59 €
34,78 €
31,28 €

30,95 €
76,15 €
31,28 €

58,24 €

58,24 €

58,24 €

90,50 €

90,50 €

90,50 €

42,72 €

42,72 €

42,72 €

18,46 €
9,80 €
67,79 €
56,78 €
11,09 €
513,48 €

18,46 €
11,25 €
84,73 €
70,97 €
11,09 €
595,61 €

18,46 €
13,08 €
84,73 €
70,97 €
11,09 €
706,60 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
CONCEPTE
1 Te de fosa amb derivació DN-65/80/100mm
3 racons d’unió a canonada general
2 ut. Valvules de comporta DN65/80 mm
Ma d’obra escomesa
1 Ut. Tapa de fosa de 40x 40
1 arqueta d’obra per vàlvula
1,5 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat
amb sauló
Retirada de runes a l’abocador autoritzat
1’5m arrancada i reposició vorera amb panot
Seguretat en obra, vallat i senyalització
Ports, mitjans auxiliars i petit material
Subtotal

Ramal 60 mm

Ramal 80 mm

Ramal 100 mm

321,10 €
266,10 €
212,83 €
83,20 €
31,28 €
58,24 €

363,88 €
266,10 €
268,49 €
101,29 €
31,28 €
58,24 €

458,68 €
266,10 €
292,18 €
135,58 €
31,28 €
58,24 €

67,34 €

67,34 €

67,34 €

27,99 €
90,50 €
11,70 €
11,09 €
1.181,37 €

27,99 €
90,50 €
12,86 €
11,09 €
1.299,06 €

27,91 €
90,50 €
14,39 €
11,09 €
1.453,29 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
c) Comptadors sobre escomesa industrial
CONCEPTE
Comtpador tipus C de xoro unic telectura
Verificació oficial
1 joc aixetes pel comptador
2 hores d’oficial
Ports i petit material
Subtotal
16% despeses generals i benefici industrial
Subtotal

DN-25 mm
237,25 €
2,53 €
40,24 €
33,89 €
16,51 €
330,42 €
52,87 €
383,29 €

DN-30mm
275,69 €
2,64 €
36,08 €
33,89 €
16,51 €
364,81 €
58,37 €
423,18 €

DN-40 mm
452,10 €
2,64 €
52,73 €
33,89 €
16,51 €
557,87 €
89,26 €
647,13 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
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CONCEPTE

DN-50 mm

Comtpador tipus C de xoro unic
telectura
Verificació oficial
2 ut valvula comporta
1 filtre tapa superior
3 hores d’oficial
Ports i petit material
Subtotal
16% despeses generals i benefici
industrial
Subtotal

DN-65mm

DN-80 mm

DN-100 mm

828,76 €

1.025,42 €

1.651,96 €

828,76 €

2,64 €
238,47 €
245,16 €
50,84 €
16,51 €
1.382,38 €

2,64 €
257,46 €
245,16 €
50,84 €
16,51 €
1.598,03 €

3,80 €
316,46 €
286,22 €
50,84 €
16,51 €
2.325,79 €

2,64 €
238,47 €
245,16 €
50,84 €
16,51 €
1.382,38 €

221,18 €

255,68 €

372,13 €

221,18 €

1.603,56 €

1.853,71 €

2.697,92 €

1.603,56 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
d) Comptadors sobre escomesa de reg
CONCEPTE

DN-25 mm

Comtpador tipus msd clase B
Verificació oficial
1 joc aixetes pel comptador
2 hores d’oficial
Ports i petit material
Subtotal
16% despeses generals i benefici industrial
Subtotal

122,78 €
2,53 €
40,24 €
33,89 €
16,51 €
215,95 €
34,55 €
250,50 €

DN-30m
162,09 €
2,64 €
36,08 €
33,89 €
16,51 €
251,21 €
40,19 €
291,40 €

DN-40 mm
255,89 €
2,64 €
52,73 €
33,89 €
16,51 €
361,66 €
57,87 €
419,53 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
CONCEPTE
Comtpador tipus msd clase B
Verificació oficial
2 UT valvula de comporta
1 filtre tapasuperior
3 hores d’oficial
Ports i petit material
Subtotal
16% despeses generals i benefici industrial
Subtotal

DN-50 mm
582,81 €
2,64 €
238,47 €
245,16 €
50,84 €
16,51 €
1.136,43 €
181,83 €
1.318,26 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
e) Per comptador sobre bateria fins a:
CONCEPTE
1 comptador tipus C chorro unic preequipat telectura
Verificació oficial (precinte compt)
1 joc aixetes per comptador

DN-13 mm DN-15 mm DN 20mm
37,74 €
47,01 €
72,21 €
2,24 €
2,24 €
2,24 €
24,08 €
24,08 €
37,08 €
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1 h. oficial
Subtotal

16,94 €
81,00 €

16,94 €
90,27 €

16,94 €
128,47 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
1) En els casos en que no es realitzi la totalitat de ls obres incloses en l’estudi, es
descomptarà el preu de la part no realitzada.
2) Per les escomeses que no s’ajustin a l’estudi, es realitzarà pressupost apart
3) La caseta per l’allotjament del comptador, serà a càrrec de l’abonat i es farà
d’acord amb les especificacions del servei.
f) Bypass per processos industrial critics
CONCEPTE

DN-50 mm

Comtpador tipus woltman
Verificació oficial
4 mts tub de PE PN-10 de DN50 a 100 mm
2 colces de Pe-PN10 de DN50 a 100
mmm
2 tes de PE PN-10 de DN50 a 100 mm
2 ut valvula de comporta
1 filtre tapa superior
4,6 hores d’oficial i 8 hores d’ajudant
Ports i petit material
Subtotal
16% despeses generals i administració
Subtotal

DN-65mm

DN-80 mm

DN-100 mm

553,78 €
2,72 €
77,93 €

670,66 €
2,72 €
79,14 €

809,70 €
3,92 €
98,95 €

958,96 €
3,92 €
111,84 €

120,30 €

120,30 €

225,42 €

288,93 €

313,77 €
245,63 €
252,52 €
124,56 €
17,01 €
1.708,22 €
273,32 €
1.981,54 €

330,73 €
257,90 €
252,52 €
124,56 €
17,01 €
1.855,54 €
296,89 €
2.152,43 €

374,79 €
276,55 €
294,81 €
186,85 €
20,42 €
2.291,41 €
366,63 €
2.658,04 €

472,44 €
300,94 €
315,94 €
249,13 €
28,25 €
2.730,35 €
436,86 €
3.167,21 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
g) Trasllat del Comptador
CONCEPTE
1 joc d'aixetes pel comptador
Instal.lació comptador
Subtotal

Import
24,08 €
15,51 €
39,59 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
A l’import total amb l’Impost sobre el Valor Afegit, s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut
Català del Sòl, pel nou subministrament i retornar la del vell.
h) Traspàs de contracte
CONCEPTE
1 hora d’oficial
Ports i petit material (juntes i precintes)
Subtotal
Despese generals i adminsitració 11%
Benefici industrrial 9%
Subtotal

Import
16,94 €
11,09 €
28,03 €
3,08 €
2,52 €
33,63 €
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El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
A l’import total amb l’Impost sobre el Valor Afegit, s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut
Català del Sòl, pel nou subministrament i retornar la del vell.
i) Anullació ramal
CONCEPTE

Import
67,79 €
56,78 €

4 hores d’oficial
4 hores ajudant
1 m². d’excavació de rasa i tapat i compactat amb
sauló
Retirada de runes a l’abocador autoritzat
1 m². d’arrancada i reposició devorera amb panot
Seguretat en obra, vallat i senyalització
Ports i petit material (juntes i precintes)
Tap de 1/2 a 1 1/4 preu mig
Subtotal
Despese generals i adminsitració 16%
Subtotal

42,72 €
15,70 €
64,46 €
4,29 €
11,09 €
1,68 €
264,51 €
42,32 €
306,83 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
j) Verificació de comptador al departament d’indústria
CONCEPTE
Verificació de comtpador i enviament a Industria
Despeses genrals i adminsitració 11%
Subtotal

Import
49,96 €
5,50 €
55,46 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
K) Reobertura del Servei
El cost de la suspensió és a càrrec del Servei.
CONCEPTE
Import
Retirada de comptador 16,94 €
Ports i petit material
2,31 €
Subtotal
19,25 €
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
l) Preu per encreuament de carrer de 2 a 6 metres
CONCEPTE
Cata de localització de servei
Excavació de rasa en terreny d’asfalt i formigó
Tall de paviment amb maquina de disc
Retirada de terres i runa a l’abocador
Aportació de terres
Tapat i compactat de rasa

Untiats

Amidament

ut
M³.
ml
M³.
M³.
M³.

3
3,96
12,00
3,96
3,24
3,24

Preu/ut.
77,05 €
106,86 €
3,53 €
38,12 €
28,41 €
27,55 €

Import
231,15
423,17
42,36
150,96
92,05
89,26
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Reposició de paviment formigó i asfalt fins a 4 m².
Senyalització,aportació de planxes per tapat de rasas
previ asfaltat
Subtotal
16% despeses generals i administració
Subtotal

690,70 €
124,89 €
1.844,54 €
295,13 €
2.139,67 €

El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent.
Aplicació ponderada dels blocs de consum en funció dels membres de la unitat
familiar o de convivència
•

•
•

A les unitats familiars o de convivència de 5 a 9 membres se’ls aplicarà el preu del
metre cúbic d’aigua del primer bloc als metres cúbics consumits en el segon bloc, i
el preu del metre cúbic del segon bloc als metres cúbics consumits en el tercer
bloc.
A les unitats familiars o de convivència de 10 ó més membres se’ls aplicarà el preu
del metre cúbic d’aigua del primer bloc als metres cúbics consumits en el segon i
tercer bloc.
Per poder acollir-se a allò establert en els dos punts anteriors, els interessats hauran
de sollicitar-ho mitjançant instància, adjuntant-se còpia del carnet de família
nombrosa o document justificatiu que demostri els membres que formin la unitat
familiar, així com certificat de convivència de la unitat familiar en aquest domicili.”.

“Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. La llicència per gaudir de la prestació del servei de distribució d’aigua se sollicitarà
per l’interessat, acompanyant la documentació que li requereixin la Companyia
Subministradora corresponent.
2. La Companyia Subministradora, mitjançant l’oportuna comprovació, emetran
informe sobre la viabilitat de la installació i liquidaran la quantitat corresponent als
drets de connexió, equip de lectura i els treballs d’installació, en funció dels preus
establerts a la tarifa segona.
3. Essent l’informe del punt 2 favorable, se li notificarà a l’interessat la concessió de la
llicència i se’l requerirà perquè efectuï el pagament de la taxa. Un cop fet el
pagament se li installarà la pertinent connexió a la xarxa de distribució d’aigua i se’l
donarà d’alta en el Padró a partir d’aquesta data.
4. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els
consums les quanties que en la tarifa primera es contenen.
5. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació
bancària. Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en
l’oficina de recaptació municipal.
6. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la
segona quinzena dels dos mesos naturals següents al de finalització del trimestre i
comprendrà la taxa acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre.
7. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al
cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquest Ordenança,
s’iniciarà el període executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora.”.
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“Article 9. Notificacions de les taxes
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la
autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la
finalitat de practicar la notificació collectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei
General Tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest
article.
3. Quan l’interessat solliciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la
inclusió en la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i
recaptació dels deutes que, per consum successius, s’acreditarin.
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de febrer, s’exposarà al públic en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició
amb referència a data d’1 de gener.
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior
l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet
durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa.
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui
el número de comptador installat.”.
OF 19 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 5 – Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions; 6 – Quota tributària; i 11 –
Gestió per delegació; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 5. Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions
1. L’Estat, les Comunitats Autònoms i les Entitats locals no estaran obligats al pagament de
la taxa quan sollicitin llicència per a l’ocupació de l’ús públic local amb els materials
descrits a l’article 1 necessaris per als serveis públics de comunicacions que explotin
directament i per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a
la defensa nacional.
2. Excepcionalment i mitjançant resolució, es podrà aplicar una bonificació fins al 50% de
la taxa, condicionat a que la bonificació sigui aplicable a tots els sollicitants i sigui dins
d’un marc o campanya de promoció turística o econòmica del municipi. Serà requisit
imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del pagament dels tributs.”.
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Tarifa Única.
CONCEPTE

IMPORT
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Durant un any
Durant temporada: de l’1 de maig al 30 de setembre
Eventual o ampliació per (Festa Major, revetlles, altres aconteixements)

22,17 euros/m2
19,49 euros/m2
2,89 euros/m2 i dia

Regles particulars d’aplicació
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per
excés per a obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la collocació de veles, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que
ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals,
quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats
sense autorització administrativa es consideren anuals.”.

“Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació
4.. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
OF 20 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides i altres installacions anàlogues.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; 8 – Període impositiu; 9 – Règim de declaració i d’ingrés; i
11 - Gestió per delegació; els quals quedaran redactats de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
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Tarifa primera
CONCEPTE

Per dia
(o fracció)

Tanques (per metre quadrat)
Bastides que impedeixin el pas (per
metre quadrat
Grues i altres vehicles (per metre
quadrat)
Mercaderies i materials de construcció
(per metre quadrat)

Per setmana

Per mes

0,72 euros

4,56 euros

16,26 euros

0,72 euros

4,56 euros

16,26 euros

0,72 euros

4,56 euros

16,26 euros

0,72 euros

4,56 euros

16,26 euros

Tarifa segona
CONCEPTE
Sac de runa (per unitat)
Contenidor de menys de 6m3 (per unitat)
Contenidor de 6m3 o superior (per unitat)

Per setmana (o fracció)
5,05 euros
28,55 euros
50,78 euros

Quota mínima
S’estableix una quota mínima de 20,00 euros per l’ocupació de via pública amb sacs
de runa.
Tarifa tercera
CONCEPTE
1. Ocupació i tancament de carrer sense presència de guàrdia, per
hora o fracció
2. Ocupació i tancament de carrer amb presència de guàrdia, per
hora o fracció
3. Ocupació i tancament de carrer amb presència de guàrdia, per
hora o fracció en festiu o nocturn

TARIFA
26,42 euros
65,46 euros
71,03 euros

Normes particulars d’aplicació de les tarifes
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte segons, tindran un
recàrrec del 20 per cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan hagin finalitzat les
obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 50 per cent.
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte tercer, tindran els
recàrrecs següents a partir del tercer mes des de la seva instal.lació o concessió:
durant el segon trimestre, un 25 per cent, durant el tercer trimestre, un 50 per cent i a
partir del tercer, un 100 per cent.
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria.”.
“Article 8. Període impositiu
El període impositiu és el temps durant el qual s’ha efectuat el gaudiment de
l’aprofitament especial. A efectes de la determinació de la taxa, es tindran en compte
els mòduls establerts a l’article 6.
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Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament de la taxa tindrà lloc d’1 de gener de cada any i el període impositiu
comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització
privativa o aprofitament especial.”.
“Article 9. Règim de declaració i d’ingrés
1. Les persones o entitats interessades en la concessió d’aprofitamets regulats en
aquesta ordenança hauran de sol.licitar prèviament la llicència corresponent, i
formular una declaració on hi consti la superfície de l’aprofitament i el temps de
duració. S’hi acompanyarà un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i
de la seva situació en el municipi.
2. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació quan els procediments s’iniciïn a
instància del subjecte passiu. A aquests efectes, quan es presenti la sollicitud que iniciï
l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament l’imprés
d’autoliquidació. L’interessat haurà d’adjuntar a la sollicitud l’acreditació d’haver
efectuat el pagament de la taxa.
3. En els supòsits diferents a l’anterior, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament.
Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els
interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les
peticions de llicències; ni n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si
és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin.
4. En el cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran sol.licitar la
devolució de l’import ingressat.
5. L’ingrés de la quota liquidada es podrà fer a qualsevol de les entitats
col.laboradores mitjançant l’abonaré que s’expedirà pels serveis municipals
corresponents.”.
“Article 11. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
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organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.”.
OF 21 – Taxa per la installació de quioscos en la via pública.
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes als
articles 6 – Quota tributària; 12 - Gestió per delegació; i Disposició Addicional.Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors; els quals quedaran
redactats de la següent manera:
“Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes
als apartats següents:
CLASSE D’INSTALLACIÓ
a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc.
Per m2 i trimestre.
b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria,
llaminadures, etc. Per m2 i trimestre.
c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de
temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta
ordenança, amb un mínim de deu metres quadrats. Per m2 i trimestre.
d) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre.
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m2 i trimestre.
f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m2 i trimestre.
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf
d’aquesta ordenança. Per m2 i mes.

IMPORT
3,94 euros
3,94 euros

3,94 euros
3,94 euros
3,94 euros
3,94 euros
3,94 euros

Normes particulars d’aplicació:
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als deu
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un
recàrrec del 10 per cent en la quantitat fixada en la tarifa.
b) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en
els quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa
estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a
l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris.
c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementaran un 10 per cent quan en els
quioscos es comercialitzin articles en règim d’expositors en dipòsit.
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació.”.
“Article 12. Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per
aconseguir la collaboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius
amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l'Organisme
de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels
ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de
Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin
convenient.”.
“Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”.
Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions especials
Es fa remissió expressa el redactat del model d’ordenança fiscal corresponent aprovat
per la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre
de 2012 – CVE-Número de registre: 022012022189) i amb les variacions introduïdes a
l’article 20 – Gestió per delegació; el qual quedarà redactat de la següent manera:
“Article 20.- Gestió per delegació
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada.
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anullació, total o parcial,
de les liquidacions respecte del tribut aqui regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”.
CATORZÈ.-. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre dels articles que es
modifiquen en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes de la seva
vigència, tot això per donar compliment al que s’estableix a l’article 17.4 del RDL
2/2004.
QUINZÈ.- Notificar aquest acord als interessats.
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SETZÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del dia 01
de gener de 2013 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació
expressa.

A.4-Declaració de crèdits no disponibles provinents de la paga extra de desembre
2012
Sr. Alcalde.- Passem al quart punt de l’ordre del dia que tracta de la declaració de
crèdits no disponibles provinents de la paga extra de desembre 2012. Aquest és un
acord que ja va anar en el darrer ple ordinari de 29 de novembre i que, finalment, el
vam retirar perquè vam acordar tots els grups aprovar una moció contrària
precisament a que se’ns obligui a adoptar aquest tipus d’acords en el interval entre el
ple ordinari i aquest ple extraordinari ens ha arribat la sollicitud de la certificació de
ple i, per tant, l’acord s’ha d’adoptar per això tenim aquí aquest punt. Aquí es dóna la
circumstància que, probablement, i després quan doni la paraula debatem, però
probablement la major part de grups, si no tots els grups estarem en desacord amb
haver d’aplicar aquest Reial decret llei que ens obliga el govern central, el govern de
l’Estat espanyol. El fet de no estar d’acord amb aquest Reial decret, no vol dir que no
l’haguem de complir. Llavors, jo explico el vot del meu grup, el grup de Convergència i
Unió votarem que sí, però per imperatiu legal. Aquí s’han donat circumstàncies
d’alguns ajuntaments que els plenaris han votat que no i, per tant, s’ha adoptat un
acord contrari a l’aplicació del decret llei, el problema de que això sigui així, és que
després la secretària i l’interventor tenen que aplicar-lo i, per tant, aplicaran el Reial
decret llei, però desatendran l’opinió del plenari i això des del punt de vista polític,
doncs no crec, personalment, no crec que sigui la millor solució. Llavors, jo
recomanaria el mateix sentit de vot que proposa la nostra formació o si més no,
l’abstenció que permetria que l’acord s’aprovés, però si ens trobéssim amb un no,
doncs realment aquest no, seria simbòlic, seria un no en el qual l’equip de govern
també hi estaríem d’acord, però que finalment la secretària i l’interventor haurien
d’aplicar la consignació de crèdits no disponibles per valor de 134.113, 82 € que
corresponen a la paga extra de Nadal dels treballadors municipals. Algun comentari,
Sr. Dani Martín d’Iniciativa per Catalunya Verds?
Sr. Martín.- Sí. ya lo manifestamos en el último pleno. Nosotros, nuestro voto,
evidentemente, será que no. Ni por obligación, ni por potestat, ni por nada parecido.
Estamos en contra. A mi, me van a quitar la paga de navidad. A mi, ya me quitaron la
paga en el mes junio y estoy en desacuerdo com que me la quitaran a mi, és decir, si
estoy en desacuerdo com algo que me ha pasado a mi, no voy a estar de acuerdo en
què a compañeros trabajadores se lo hagan también. Yo entiendo la postura del
equipo de gobierno, evidentemente, y también entiendo que el que gobierna
también es esclavo de esas obligaciones legales y que la parte cómoda la tenemos
los que estamos en la oposición, pero yo creo también que esto es una postura
ideològica, en la qual llega un momento en que tenemos que decir que no y
plantarnos y ese momento ha llegado, yo me parece que ya lo dije una vez, a mi lo
primero que me dijeron en primero de teoría econòmica cuando entré en la facultat,
es que la ventaja dentro d’un sistema del bienestar en europa era que los salarios
nunca seran flexibles a baja, nunca. Y ahora resulta que desde 2010, junio de 2010, el
poder adquisitivo de la clase trabajadora va bajando, yo desde el año 2010, he
perdido un 30% de poder adquisitivo igual que muchos de los que estamos sentados
en esta mesa i igual que me planto en mi puesto de trabajo y igual que el día que la
Generalitat no me pague mi paga extra presentar una denúncia al día siguiente para
reclamarla. Aquí no voy a ir en contra de lo que yo pienso, por lo tanto, el voto mío
personal i de Inicitiava como grupo político será evidentemente no.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil en nom d’Esquerra
Republicana de Catalunya?
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Sr. Gil.- Sí, sense saber perquè clar no sabem el sentit del vot. Jo els diria que en cas
que el vot hagi de ser negatiu i la secretària i l’interventor obligats pel Reial decret
aquest que existeix de fer-ho sí o sí, encara que hi hagi un acord de ple que digui el
contrari, jo els aconsellaria que si veuen vostès que ha de sortir igualment , és a dir, ha
de guanyar diguem-ne el tema d’estar-hi en contra, doncs que vostès com un acte de
suport moral a la gent que ho rebrà i ja posats a perdre-ho igualment que vostès, si
vostès realment el que voldrien és votar-hi en contra que hi votin en contra, no facin un
vot afirmatiu amb el tema de l’imperatiu legal que al final no servirà per aprovar-ho, si
vostès ho poden aprovar doncs ho trobaria lògic, però en el nostre cas votarem en
contra, per tant, per això els ho dic, si diguem-ne a la votació no ha de ser favorable i
poder fer el que la llei diu, doncs no sé que com a mínim, doncs no sé que com a
mínim el vot moral els deixi més tranquils. Nosaltres votarem que no perquè no estem
d’acord amb el tema de les retallades de sous, perquè no estem d’acord en què ara
mateix qualsevol d’aquest tipus de solucions que sigui tocar el tema dels sous de ningú
ens arregli res sinó al contrari, som conscients que ara mateix doncs una part molt
important de la població és treballadora pública, que també hem de recordar el de
sempre, eh? perquè durant molts anys, la gent no ha volgut treballar en el sector
públic perquè en el privat es guanyava més diners, doncs hi ha hagut una gent que
ha seguit creient en la seva feina i treballant en el sector públic. Ara els estem, ens
veiem obligats per imposicions forànies rebaixar-los el sou d’uns diners que tenim
consignats i que es podria fer perquè això ho hem dit sempre, doncs, per tant, diguem
que no, que ens obliguin com sigui i poder és el primer pas que hem de fer entre
cometes de desobediència civil i desobediència política que a partir, em sembla des
d’ahir , des d’ara en endavant, aquest tipus de desobediències em sembla que seran
molt freqüents i que cada vegada seran més necessàries. Nosaltres, el nostre vot serà
negatiu a aquesta proposta de moció.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá del partit popular ?
Sr. Alcalá.- Si aviam, com vaig dir l’altre dia, a la junta de govern amb un altre tema, el
Sr. Carles Fernández una cosa és el que el que jo vulgui pensar personalment i una
altra cosa és el que hagi de votar com a partit amb la qual cosa votaré que sí en
aquest cas.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. César Alcalá . Sr. Carles Fernández, en nom del PSc?
Sr. Fernández.- Nosaltres el primer que voldríem saber és si aquest punt i li demanem a
vostè, però si pogués aclarir-nos jurídicament si aquest punt és obligat que passi per ple
perquè l’altre dia en el ple es va retirar de l’ordre del dia i, per tant, nosaltres voldríem
saber si aquest punt és obligat o aquest és un acord que es pot prendre en un altre
àmbit. No tenim clar que aquest acord sigui una competència de ple, sinó que
simplement és una competència o bé de l’alcalde o bé de la junta de govern, per
tant, demanaríem un aclariment en quant a això. Abans de poder seguir si me’l pot fer
si us plau.
Sr. Alcalde.- Sí, faig l’aclariment. En el ple del 29 de novembre no ho teníem clar i així
ho vaig expressar i teníem les informacions de plenaris que ho havien fet o no.
Tècnicament, la consignació d’uns diners és la competència del plenari, però això es
fa quan aquesta consignació és voluntària es fa per un aspecte en concret i en aquest
cas, s’està fent obligat. En aquell moment, no ens havia arribat cap referència, ara sí,
tenim una comunicació on textualment ens demanem la certificació de l’acord
plenari, per tant, ens estan exigint la certificació de l’acord plenari i per això ho hem
tornat a posar en un ordre del dia per poder la secretària efectuar aquesta certificació
i remetre-la al Ministerio de Hacienda.
Sr. Fernández.- Gràcies per l’aclariment perquè era un dubte que teníem.
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Sr. Alcalde.- Sí, una petita apostilla en el to de les intervencions que hi ha hagut fins
ara, ho hagués dit després, però aprofito abans. També el sentit del vot
voluntàriament, segurament, molts estarem d’acord en què votaríem que no perquè
estem en desacord i després ja farem amb intervenció, però també hi ha
responsabilitat en els acords, per tant, si surt que no la secretària certificarà la
consignació, però també certificarà que el plenari vota que no, per tant, s’està
incomplint una llei, no només ho dic perquè se sàpiga. En tot cas, crec que ho han
suficientment els anteriors portaveus.
Sr. Fernández.- Un cop he tingut aquest aclariment fet, home, potser hagués estat bé
abans-d’ahir i va haver una reunió i hagués estat bé que s’hagués comentat en
aquesta reunió, aquesta situació i divendres en vam tenir un altre. Jo no sé si
divendres...
Sr. Alcalde.- És un error meu perquè tenia la intenció, tenia in menti, he parlat amb la
secretària de parlar aquest tema i amb el decurs dels altres,que eren prou importants,
doncs, al final, no vam parlar d’això, és una errada per part meva.
Sr. Fernández.- ho dic perquè clar, jo no sé perdoni que li faci unes preguntes així
perquè nosaltres no tenim definit el vot,en principi, tenim la intenció de donar llibertat
de vot als nostres regidors. Hi ha alguns que per una qüestió similar a la que vostè diu
perquè és un imperatiu legal i es farà o no es farà, tampoc no posarem a l’Ajuntament
en un compromís, però hi ha regidors nostres que comparteixen l’opinió. A l’hora de
compartir l’opinió de fons que compartim tots, però també aquesta opinió que
manifesta tant Iniciativa com Esquerra Republicana d’aquesta reveldia, no recordo la
paraula exacta que ha dit el Sr. Gil Abans, però aquesta revolta per dir-ho així
...desobediència civil ha dit el Sr. Gil, no recordava si era revolta o què, per tant, en
aquest sentit nosaltres no sabem, no tenim clar i aquesta és una altra pregunta que li
feia, si això s’ha de prendre aquest acord ineludiblement en aquest mes 2012 o es
podria aprendre en el següent ple, en el ple de gener de 2013, en el ple ordinari. No ho
sabem i, per tant, també és una altra pregunta que li faig a l’hora de discutir a qui li
faig aquestes preguntes potser li haguéssim fet si haguéssim pogut tenir això, ho estem
fent una mica com a comissió informativa, però per a nosaltres sí que és important tenir
aquests temes clars. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sí, en tot cas, a veure
Sr. Fernández.- No és habitual demanar això ...
Sr. Alcalde.- Perquè tinguem la informació més tècnicament li dono la paraula un
moment a la secretària que ens illustrarà exactament sobre les instruccions que ens
han demanat. Ara farà una breu intervenció i ens diu, exactament, en quina situació
estem i així tots els grups tenim tota la informació ... agafa el micro Dolors.
Sra. Secretària.- Se sent? Espera que és que us ho volia llegir, però s’ha bloquejat el, no
sé què li ha passat... ah, ja sé què li ha passat, s’ha desconnectat de l’Ajuntament un
moment. Torno a entrar. És qüestió de l’ordinador. Sempre va bé, és curiós ... era
perquè us ho volia llegir el que diu textualment. Bé, si vols portar el document si el tens i
us ho llegeixo. Si no, us puc dir, després del ple, tal com ha dit l’alcalde, va arribar de la
secretaria de l’Estat, una instrucció i posava secretari-interventor, per a nosaltres, en el
qual ens deien que havien de certificar aquest acord en el qual s’immobilitza això en
concepte de paga extra i no només això, per això us ho volia llegir, sinó que deia tots
els conceptes, com que tenim diferents partides que és el sou base, els complements
cadascun d’ells i que ho havíem de bloquejar tot, que és immobilitzar ... diu això de
l’acord i després diu que en tot cas, havíem de fer constància i jo suposo que ells
també pensen que a la millor, aquest acord, en alguns casos, pot no sortir afirmatiu i
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d’alguna manera ens estaven dient que ho havíem de fer obligatòriament. És matèria
de ple, tot i que la instrucció no ho diu perquè la immobilització és competència del
ple i això ens ho està dient el Decret o el reglament que desenvolupa la llei d’hisendes
local i que és el cinc cents... 1990, crec que és de l’any noranta. Dins de la llei
d’hisendes locals, hi ha un decret que és aquest, no sé si és el 90 o 91, però és el
500/90 i aquest diu que en el cas que es vulgui immobilitzar per l’Ajuntament qualsevol
concepte en aquest cas ens diuen que és per la paga extra, s’ha de fer per ple, no és
competència de la junta ni de l’alcaldia perquè si no ho haguéssim fet. D’acord? Ells
ens diuen que ho hem de fer i nosaltres ho hem de fer per ple perquè la llei d’hisendes
locals que desenvolupa ens estan obligant.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Dolors.
Sra. Secretària.- I tal com diu l’alcalde, evidentment, si sortís que no nosaltres, la
instrucció diu secretari/interventor, per tant, ens està dient que ho hem de fer. No li han
dirigit a l’alcalde ni als regidors, ens ho han dirigit a nosaltres.
Sr. Alcalde.- Crec que tenim prou informació, no?
Sr. Fernández.- Doncs acabaré la intervenció. Aclarits aquests punts i moltes gràcies
pels aclariments, nosaltres tal com he comentat, hem decidit donar-nos llibertat de vot
als regidors perquè cadascú voti, no tant, en funció del que creu que s’ha de fer en
aquest tema que tots ja vam votar en el passat ple un acord demanant al govern que
retirés això, per tant, jo crec que el posicionament de tot el ple és unànime en això i,
per tant, tots estem d’acord el que passa és que en el sentit que diu el Sr. Alcalde
potser algú de nosaltres decideix també no posar a la institució en una situació de
compromís ni a la secretària ni a l’interventor . Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sí, jo crec que, amb voluntat, d’un esperit positiu perquè fins i tot alguns
dels regidors del meu grup demanen la possibilitat d’aquesta llibertat de vot , però clar
en tot cas obro un torn de paraules individual a cadascú i garantim 9 vots, 9 vots
favorables per imperatiu legal o com es vulgui, però garantim aquests 9 vots i
d’aquesta manera tots els grups podrien, d’alguna forma, representativa tenir vots
negatius també. A la nostra formació ens agradaria, però en tot cas, si voleu podem
utilitzar aquesta mecànica per saber quin serà el resultat final. Jo si hi ha llibertat de vot,
només afegir una qüestió d’algunes intervencions que hi ha hagut. Quina s’ha parlat
d’insubmissió per part d’Iniciativa per Catalunya Verds. Bé, dit d’una altra manera,
però com a postura ideològica, jo he entès que acabàvem dons una mica anant a
una paraula d’aquest tipus o desobediència civil que l’ha dit l’Albert Gil, d’Esquerra
Republicana. Explicaré les situacions en les quals ens hem trobat fins ara. Va haver-hi
una reunió en el consell comarcal amb una majoria important d’alcaldes del Vallès
oriental, no tots, però una majoria i l’inici d’aquesta reunió semblava que haguéssim
anat a la insubmissió directament. Si el to amb el qual va començar la reunió hagués
continuat, en aquest moment, segurament, estaríem parlant d’una altra manera, però
per desgràcia va imperar la por i dic jo por perquè va començar a sortir informacions,
la intervenció del secretari del consell, etc. amb uns informes, tot plegat i el to de la
reunió va anar variant, va anar variant i va haver-hi una majoria d’alcaldes disposats a
complir la llei, simplement, llavors clar, si aquestes coses no es fan per una àmplia
unanimitat, el govern que té una majoria democràtica, una majoria absoluta
democràtica que està adoptant aquest tipus de mesures. Evidentment, fa falta un
temps perquè qui li ha donat aquesta majoria democràtica li tregui o li revalidi i això
pot passar. Això, en aquest moment, no es feina nostra, no podem dir-ho nosaltres des
d’una corporació local, però clar ens trobem davant de situacions com aquestes.
Llavors, jo m’he trobat presidint el consell plenari del Parc serralada, on se’m
demanava que vostès jo que sí tots els demés s’abstenien. Va ser una situació absurda
i finalment, vam votar tots que sí per imperatiu legal no tenia sentit això i un dels
regidors, concretament el de Premià de Dalt, va traslladar el vot negatiu de tots, fins i
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tot, l’alcalde de Premià de Dalt a un acord d’aquest tipus. Això feia que després
l’acord plenari no tingués sentit perquè el secretari o secretària de Premià de Dalt
acabava aplicant el que demana la directiva aquesta del Ministerio de Hacienda, per
tant, no sé potser en tot cas, obro un torn de paraules individuals i anem passant i bé,
hi ha 2 regidors que ja han dit clarament el seu vot, tres. Si voleu anem seguint i ens fem
una composició de lloc i decidim. Us sembla be´?
Doncs, té la paraula el Sr. Jordi Fortí.
Sr. Fortí.- Bé, si és necessari per la majoria que s’aprovi, hauré de votar sí per imperatiu
legal perquè no em quedarà més remei, però el meu vot seria totalment no. així de
simple o sigui que en cas que no faci falta que haguem d’enganyar mentalment el
meu vot, jo votaré que no.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Jordi. Montse?
Sra. Ametller.- Jo m’adhereixo a les paraules que diu ell. Jo, per convicció diria que no,
però farem el sí per imperatiu legal.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Montse. Marta?
Sra. Pujol.- Jo dic que no directament. A veure, aquí hi hauria una discussió molt llarga
perquè aquí, hi ha situacions personals molt diferents, però som uns quants els que
treballem en el sector públic i que ens veiem... tenim la fortuna de treballar, però no sé
si continuarem tenint la fortuna de cobrar, llavors jo he de dir que no.
Sr. Mateo.- Bé, jo quan es va retirar aquest punt la darrera vegada, ja vaig comentar
que si aquest punt no es retirava, jo votaria que no hi estic d’acord i, per coherència,
perquè penso que aquesta mesura no és de rebut.
Sr. Alcalde.- Silenci, si us plau. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Jo votaré que si per imperatiu legal.
Sr. Alcalde.- Santi Raimí?
Sr. Álvarez.- Jo votaré que sí per imperatiu legal.
Sr. Alcalde.- Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Per tal de facilitar, jo no votaré que sí, però per tal de facilitar això, jo
m’abstindré.
Sr. Alcalde.- Sí, hi ha 2 nos. De moment, hi ha d’haver 3 sis, com a mínim hi ha d’haver
3 sis.
Sr. Estapé.- Jo m’abstindré .
Sr. Alcalde.- Sí, el Miquel Estapé abstenció.
Sra. Palma.- Jo també m’abstindré.
Sra. Las Heras.- Jo votaré que no i votaré que no, no només per una qüestió personal,
sinó perquè considero que els treballadors públics estan molt castigats per el govern
del P.P. El sou dels treballadors públics n’hi ha molts de molt baixos i crec que no s’ho
mereixen. Votaré que no.
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Sr. Alcalde.- Julio?
Sr. Caña.- Jo estic d’acord amb al Carme, el vot serà negatiu també.
Sr. Alcalde.- Manel?
Sr. Cortés.- Jo, vagi per endavant que considero una injustícia molt gran que les
conseqüències de la crisi provocades per advance en aquest país les tinguin que
pagar els treballadors, siguin de l’empresa privada com treballadors públics estan
patint de forma més greu i el meu vot serà que no.
Sr. Alcalde.- Paco?
Sr. García.- Bé, jo no repetiré els arguments que ha donat el Carles, m’abstindré,
bàsicament per complir amb la normativa legal, malgrat que el que em demana el
cos es votar que no.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, a veure, si no m’he descomptat, hi ha 4 abstencions que
són del Sr. Carles Fernández, el Sr. Miquel Estapé, la Sra. Cati Palma i el Sr. Francesc
García Lorenzana. Hi ha 4 sís, seria el si del Sr. César Alcalá i 3 sis per imperatiu legal
que serien el meu, el del Manel Álvarez i el del Santi Raimí i la resta serien nos, de tal
manera que això no prosperaria... els nos serien. Sí, per això... hi havia el no d’Iniciativa,
el no d’Esquerra, en tenim 2, en Jordi, la Montse i en Josep Mª Mateo també sabem
que no, per tant, ja en tenim 6 i 3 aquí 9, per tant, serien 9 nos i guanyaria el no en
aquest escenari , 4 sís i 4 abstencions. Bé, en tot cas, fem una segona ronda només
limitada als regidors que han dit que si no prosperés, votarien que sí per imperatiu legal.
Jordi, votaries que sí? Montse, també votaries que sí? ...això ens posa ... 6 a 7, faltaria 1.
Per part de Convergència, Marta o Josep Mª ? Per part del PSC, algun canvi de vot?.
Jo més que res perquè és una situació absurda que le plenari voti que no i després
s’hagi d’aplicar, fins i tot pel propi plenari, tenint en compte que ja hem fet una moció
de rebuig a aquesta mesura. No sé si hi ha algú ...? ...Sí, sí...el Sr. Albert Gil demana una
intervenció?
Sr. Gil.- De tota manera, aquí el que estem parlant és que la secretària i l’interventor es
veurien obligats a anar contra una ...
Sr. Alcalde.- Sí, així ho tindrà tothom... quin apartat és?
Sra. Secretària.- A veure, a dins del correu directament que ens envien, després hi ha
un PDF que són les instruccions, diu exactament:
“ Por lo tanto y de acuerdo...” trec les instruccions del Reial decret i diu:
“Por lo tanto y de acuerdo con las instruccions de la secretaria del estado por las
administraciones públicas, se les sollicita la siguiente información:
Certificación del acuerdo de no disponibilidad adoptado por la corporación.”
Ells, evidentment, no ens diuen on, el que passa que el decret que us he dit abans i
que tots coneixem ens diu que ha de ser competència del ple.
“ Con la finalidad de immobilizar en el presente ejercicio los créditos previstos para el
abono de las pagas extrarodinarias y en su caso de afectación de estos créditos en la
realización de aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación con subjeción a lo
establecido a la ley orgànica 2/2012 de estabilidad presupuestària. “
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Això m’ho salto que no cal...
“ Y en los términos i con el alcance que se determina en las correspondientes leyes del
presupuesto.
2. Certificación de los conceptos retributivos ...”
Això era quan parlava jo de les partides...
“ incluídos en la nómina de diciembre, así como de los acuerdos adoptados para
incluir dichos conceptos.
Cordialmente”
Perquè no ens ho agafem malament i dins de les instruccions, ens deixen molt clar que
no puguem pagar cap altra concepte, és que és molt llarg això, però ens està dient
totes les possibilitats que hi hauria de pagar i ens les acoten totes, no ens deixen cap
en els instruccions posteriors, per tant, no ens deixa cap sortida a nosaltres.
Sr. Alcalde.- Molt bé, moltes gràcies. Una darrera pregunta, l’acord s’adopta per
majoria simple. Vull dir que en cas d’empat, hi hauria el vot de qualitat de l’alcalde.
Sra. Secretària.- Exacte
Sr. Alcalde.- No, ho dic perquè si alguna de les abstencions anunciades fos un sí,
tindríem la possibilitat que l’acord prosperés en una situació un pèl estranya.
El PSC demana paraula?
Sr. Fernández.- Nosaltres necessitaríem comentar-ho un moment. Em sap greu.
Sr. Alcalde.- Fem un recés de 5 minuts i comentem tots.

S’interromp el ple durant 5 minuts

Sr. Alcalde.- Continuem? Dono paraula al PSC. Bé, en aquest moment faltaria un sí per
empatar-ho. Llavors, si en aquest moment hi ha 7 nos, són 6 sís i 4 abstencions. Si alguna
abstenció es converteix en un sí, desempataria i el vot de qualitat de l’alcalde faria
que es pogués aprovar. Si algun no es converteix en sí, aleshores ja hi ha majoria simple
directament.
Sr. Fernández.- en tot cas, nosaltres, hi ha un regidor nostre que és el Paco García
Lorenzana, que per aquests motius legals i per aquest d’això canviaria el seu vot per un
sí per imperatiu legal .
Sr. Alcalde.- Ara hi hauria un empat i, per tant, hauríem de passar a una segona volta,
eh? ho fem així? Estem d’acord amb aquest escenari? Molt bé, doncs, sobretot no ens
equivoquem
Passem a votació.
Es produeix un empat a set vots afirmatius, set vots negatius i 3 abstencions. Fem una
altra ronda de votació on el vot de l’alcalde serà vot de qualitat i, per tant, es desfarà
l’empat.
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Passem a votació
Set vots afirmatius, set vots negatius i 3 abstencions. S’aprova l’acord amb el vot de
qualitat de l’alcalde

Conclòs el debat per l’alcaldia, el dictamen queda aprovat per 7 vots favorables,
manifestats pels regidors Rafael Ros Penedo, Manuel Álvarez Herrera, Santiago Raimí
Fortuny, Jordi Fortí, Montserrat Ametller, Francisco García Lonezana i César Alcalá
Giménez, 7 vots en contra manifestats pels regidors Marta Pujol Armengol, Jose´Mª
Mateo Forner, Albert Gil Gutiérrez, Manuel Cortés Rubio, Julio Caña Fernández i
Carmen las Heras i 3 abstencions dels regidors Cati Palma . Miquel Estapé i Carles
Fernández el qual, literalment, diu:
“1.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS
L’ABONAMENT DE LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DEL PERSONAL

PREVISTOS

PER

De conformitat amb l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de
Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, sota la rúbrica “Paga extraordinaria del mes de diciembre de
2012 del personal del sector público”, estableix l’obligació de reduir les
retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import
corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de desembre, en els
següents termes:
“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá
reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de
diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria
como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes de dicho mes.”
A més, l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012,
estableix en el seu apartat Dos que:
“En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la
antigüedad del mismo.”
A la vegada, l’apartat 4 del citat article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, disposa
que: “las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria y de las
pagas adicionales de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se destinarán en
ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de
seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, con
sujeción a lo establecido en la Ley 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en
las correspondientes leyes de presupuestos.”
Aquestes normes obliguen a les Entitats Locals, a l’igual que a la resta del Sector
Públic, a complir amb una sèrie d’obligacions en relació amb les retribucions a
percebre pel seu personal a l’any 2012, tenint en compte que aquestes
disposicions estatals tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que estableixen els
articles 149.1.13ª i 156 de la Constitució.
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Atenent també a l’article 182 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que no obliga a la incorporació
obligatòria d’aquests crèdits pressupostaris, i a l’article 33 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de
la Llei d’Hisendes Locals 39/1988 en matèria de Pressupostos, segons el qual:
“1. La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se
inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida
presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización.
2. La declaración de no disponibilidad no supondrá la anulación del crédito,
pero con cargo al saldo declarado no disponible no podrán acordarse
autorizaciones de gastos ni transferencias y su importe no podrá ser incorporado
al presupuesto del ejercicio siguiente.
3. Corresponderá la declaración de no disponibilidad de créditos, así como su
reposición a disponible, al pleno de la entidad.”
En virtut de tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació els
següents:
ACORDS:
Primer.- Declarar crèdits no disponibles l’import de 134.113,82 euros de les
aplicacions pressupostàries relatives a les despeses de la paga extra.
Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació a Catalunya del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.”

A.5- Aprovació definitiva del Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2011
Sr. Alcalde.- Passem al cinquè punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació
definitiva del compte general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, relatiu a l’exercici
2011, té la paraula el regidor d’hisenda, el Sr. Manel Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. A veure, la comissió especial de comptes, el dia 18
d’octubre de 2012, emet informe favorable del compte general de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, de data 31 del 12 del 2011. Aquest compte general ha estat exposat
al públic des del dia 19 d’octubre fins al 27 de novembre de 2012. S’han presentat
allegacions que després, en tot cas, comentaré i avui es tractaria d’aprovar,
definitivament, aquest compte general, que, en principi, ja s’han explicat en aquest
ple, ja s’han donat compte en la liquidació del pressupost del 2012, 2011 perdó, un
pressupost que ja ho hem dit en diferents ocasions i que va ser un any bastant
complicat pel nostre ajuntament. Abans d’explicar els números, comentar que això
s’havia de presentar i que s’hauria d’haver aprovat abans del 15 d’octubre, no ha
estat possible. Això es presentarà a la sindicatura de comptes abans del 31 de
desembre. Quines conseqüències podem tenir per aquest retard d’un mes i mig en la
presentació, en principi, segons ens han comentat, poques o cap perquè entrarem la
documentació en aquest any i això passarà a qui ha de passar més o menys en temps
i forma. El contingut del compte general, és el balanç que presenta la posició
patrimonial de l’Ajuntament a data 31 de desembre de l’any 2011. També un altre
document que forma part d’aquest compte general és el compte del resultat
econòmic patrimonial. Un altre document és l’estat de liquidació del pressupost.
Aquesta és la liquidació, el document que ja s’ha explicat en aquest plenari en alguna
ocasió. La memòria de l’exercici i l’acte d’arqueig. L’objectiu del compte general és
reflectir la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i
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pressupostari. La informació que avui comentaré, ja és una informació coneguda.
L’hem explicat amb anterioritat, tot i que amb la liquidació que va ser el moment en
què es va explicar aquesta informació econòmica, només parlàvem de temes de
pressupost. L’acte d’arqueig, que és un document nou i que no es va explicar amb la
liquidació, hem de comentar que les existències líquides de l’ajuntament, en data 31
del 12 del 2011, eren de 822.338, 89 €, el resultat pressupostari, això sí que es va
comentar amb la liquidació i que va ser l’ajustat. Va ser un resultat negatiu de
1.116.173, 08 €. El romanent de tresoreria, també es va explicar en el moment de la
liquidació, va ser negatiu per un import de 280.235,07 €. Com he comentat, no va ser
un bon any. Les allegacions que passo a comentar, tot i que es van comentar també
es van intentar resoldre en la segona reunió de la comissió especial de comptes.
Són allegacions que es van presentar dins del període d’allegacions per part del PSC,
representats pel Sr. Miquel Estapé:
la primera d’elles feia referència a que les retribucions brutes del personal polític no
eren correctes. El text literal en el punt número 2 és: les retribucions brutes del personal
polític no són correctes. És una afirmació molt contundent i ja vam comunicar en la
segona reunió de la comissió especial de comptes que la informació que sortia al
compte general era informació correcta i, per tant, no hi havia cap error, tot i que no
coincideix amb allò que està acordat pel plenari, però l’any 2011, hem de recordar
que va ser un any de canvi de govern, a meitat d’any va canviar el govern municipal,
es van produir unes eleccions, un canvi de mandat i, per tant, aquesta informació
econòmica que apareix aquí no hauria de coincidir i, de fet, no coincideix amb el
cartipàs, amb l’aprovació del cartipàs. És correcta la informació que surt en el compte
general com també és correcta allò que es va aprovar en el cartipàs. Una segona
reclamació o allegació i és que no s’ha inclòs informació relativa a l’incompliment de
la llei de morositat. No cal, aquest document al compte general municipal no cal que
faci referència, la llei no ho demana, aquesta llei de morositat i, per tant, no ho hem
de fer, no tenim l’obligació de fer-ho en aquest cas, per tant, no caldria que sortís
aquesta informació. Una altra allegació en quant a relació de prestadors de serveis
del 2011 sense cap formalització de contractes i fa referència concretament a
empreses com Limasa, Cespa i Drim Medio Ambiente. Les empreses sense contracte,
aquestes en particular surten en el compte general i es fa referència literal a aquestes
empreses i no hem de donar amb el document més informació de la que estem
donant. Una altra allegació seria que els indicadors ajustats amb les operacions
pendents d’aplicar per un import de 2.300.625 € aquestes són les OPAS. OPAS que ja es
van comunicar i que es van portar a aquest plenari per donar compte, donar
explicacions al respecte. En el compte general surten dades de pressupost, per tant,
surt en la informació que, en aquest cas, s’havia de donar per part de l’Ajuntament
amb informació només de pressupost i en el plenari es va donar compte també
d’aquests 2.300.625 € d’OPAS que aquests imports són els imports que ens van portar a
demanar el Pla d’ajust que va ser aprovat per aquest plenari i que, al final, el govern
de l’Estat ens va aprovar.
La informació que dóna el compte general i que és la correcta, el resultat pressupostari
ajustat és 1.116.173 € negatius i el romanent de tresoreria per despeses generals també
és negatiu de 280.000 € i el que deia el PSC que havia de dir aquest document és que
els resultat pressupostari ajustat real és de menys 3.416.798 € i que el resultat de
tresoreria real hauria de ser de 2.580.860 € en negatiu. No cal que digui aquesta
informació perquè no ho ha de dir. Això està figurat al grup 413 de la comptabilitat i
com he comentat ja, les OPAS es van portar a aquest ple.
Hi ha una altra allegació que fa esment a unes suposades irregularitats en encàrrec
de serveis. S’estan presentant factures per serveis sense contracte, és cert, en el
compte general figuren aquestes empreses que hem comentat abans, els serveis
s’estan restant i les factures s’estan pagant sempre i quan estiguin conformades per
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serveis que s’han donat per les empreses. Una altra allegació que parla
d’incompliment de l’abastament d’aigua potable amb l’empresa Sorea. No hi ha
incompliment, el servei s’està prestant. La companyia manifesta dèficit d’explotació,
això ho vam comentar la setmana de l’última reunió. És cert que la companyia no ha
fet l’ingrés del cànon corresponen, és cert, però també és cert que està manifestant
aquest dèficit d’explotació. La companyia ha sollicitat a l’Ajuntament la modificació
de la fórmula de càlcul. L’Ajuntament no ha validat aquesta modificació en la fórmula
de càlcul, en això estem. El contracte parla d’equilibri econòmic, un concepte que ja
va sortir en l’última reunió que van fer tots el grups. Aquest equilibri econòmic és un
concepte que tenim l’obligació de complir i que ens pot comportar problemes si no ho
fem, per tant, estem intentant de trobar la solució al problema. Un altre allegació
parla d’informes negatius d’intervenció. Hem de dir que no hi ha informes negatius
d’intervenció. Perdó, n’hi ha un informe negatiu d’intervenció, només un i fa esment a
una bonificació del 50 % de la taxa d’ocupació dels bars de festa major. Aquest és
l’únic informe negatiu d’intervenció i és per aquest concepte, l’Ajuntament va decidir
que faria una bonificació del 50 % en aquesta taxa entenen que la situació
econòmica particular de tot el municipi, de tots els ciutadans del municipi, però
entenen que la situació per la qual estàvem passant alguns bars, doncs era delicada i
el que volíem era potenciar el que hi hagués vida en uns moments concerts que eren
els dies de la festa major de la Roca. Una altra allegació fa esment a la publicació del
compte general de la seu electrònica de l’Ajuntament d ela Roca del Vallès, no és
obligatori, ja ho hem comentat també en la reunió. Ha estat publicat allà on diu la llei,
que és al BOP i ha estat publicat també al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Una altra
allegació parlava de subvencions no atorgades. En aquest cas i ,concretament,
respecte a una subvenció de 100.000 € del Ministerio de Cultura del govern central pel
projecte de Parc arqueològic de la Roca del Vallès, ja es va comentar amb la reunió
de la comissió especial de comptes que aquesta subvenció havia estat atorgada i a
més a més, ha estat abonada, no totalment, falten 6.000 o 7.0000 €, però aquests 6.000
o 7.000 € tenim temps per justificar-los fins al març del 2013.
L’última allegació a la que faig esment parlava d’esdeveniments posterior al
tancament i concretament, a que no es feia esment al compte general, al document
del compte general a l’exercici 2011, al pla d’ajustament en el qual havia entrat
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, el pla d’ajustament és posterior a data 31 del 12
del 2011 i, per tant, no ha de sortir amb el document del compte general del 2011.
Sortirà, en tot cas, en el compte general del 2012, per tant, el que proposem i vist
l’informe d’intervenció en el qual resolem aquestes allegacions és:
Primer aprovar el compte general de l’Ajuntament de La Roca relatiu a l’exercici 2011.
Proposem també aprovar el compte de gestió recaptatòria realitzat per la Diputació
de Barcelona.
Aprovar el compte de gestió de multes també que ens fa l’urbanisme de gestió
tributària de la Diputació de Barcelona i una vegada aprovat per ple, el compte
general s’haurà d’enviar a la sindicatura de comptes i al tribunal de comptes. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Bé, sobre aquest document que com ja vàrem parlar també amb la comissió
especial de comptes. Bé, és un document tècnic, són unes allegacions amb una
resposta per part d’intervenció sobre unes bases tècniques. Evidentment, amb una
discussió política darrera i és normal, aquí venim a fer política, però nosaltres aquest
document el valorem com a tal i amb les resolucions que fa l’interventor, fa anys que
vàrem tenir com a Esquerra una polèmica pel tema de posar en dubte la paraula d’un
tècnic i d’un funcionari, per tant, vam dir aquell dia, que home, que a no ser que
l’enganxéssim amb el ganivet a la mà i tot ple de sang i algú al costat mort, no
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posaríem mai en dubte cap tema d’aquests, per tant, amb això no vull dir que...
diguin-me eah , per tant, la situació..no, no, sobre una feina tècnica i sobre un fet com
aquest, doncs el valorem com a tal i votarem afirmativament. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Algun comentari per part del PSC del Sr. Miquel Estapé?
Sr. Estapé.- Sí, diversos comentaris. El primer continuant el comentari que ha fet el
company d’Esquerra Republicana, abans de tot, màxim respecte. Se sent?
Màxim respecte de la feina que fan tots els tècnics municipals. Això no vol dir que en
algun moment no puguem discrepar. De totes formes, el que voldria dir és que el
model de funció pública d’aquest ajuntament és totalment oposat al que defensa el
nostre grup municipal. Nosaltres defensem que aquells càrrecs que per llei han de ser
ocupats per funcionaris de carrera, els ocupin funcionaris de carrera perquè tinguin la
plena garantia d’independència de la seva feina. El model que hi ha en aquest
ajuntament no és aquest, és tenir càrrecs interins o ocupats per persones que no tenen
diguéssim l’oposició corresponen a l’hora d’ocupar diferents places d’aquest
ajuntament, estem parlant de secretaria, estem parlant de l’àmbit municipal i estem
parlant d’intervenció. Dit això, màxim respecte a la feina que fan aquestes persones en
la conjuntura i en les circumstàncies en les quals treballen amb contractes
d’interinatge algun d’ells. A partir d’aquí, alguns comentaris, la nostra intenció no era
entra en detall, però com que el regidor d’hisenda ha volgut fer un anàlisi molt
detallat, em veig obligat a fer alguns aclariments. Respecte al tema de les retribucions
dels càrrecs electes, nosaltres només vam fer notar el que s’havia trobat al cartipàs del
2011 i el cartipàs del 2007, no coincidia amb els imports que hi figuraven. És a dir, els
serveis d’intervenció diuen que aquestes són les xifres correctes, doncs nosaltres no ens
hem posat a calcular al detall, doncs sí que el que hem aprovat per ple són imports
diferents en els dos casos i diferents i superiors amb el que aquí es reflexa en les
retribucions dels càrrecs electes.
Respecte al tema de la llei de morositat, certament, aquí hi ha diverses interpretacions,
segurament, la més correcta és la que fa els serveis d’intervenció, en el sentit que no
s’ha de publicar en el compte general la informació sobre l’aplicació de la llei de
morositat que és una llei nova aquest any, però també és cert que entenem que si el
compte general és l’eina fonamental que té aquest ajuntament per reflectir la situació
econòmica financera. El que ha passat, des del punt de vista econòmic, en aquesta
corporació, en aquest cas durant l’exercici 2011, doncs el tema de la morositat és un
tema important i creiem que seria molt recomanable i de fet, així ho fan altres
ajuntaments, que s’inclogués aquesta informació. Aquesta informació ja s’ha de
trametre a l’Estat, el que és cert és que, a dia d’avui, no es dóna compte als grups de
l’oposició, li hem demanat, ja demanem que se’n doni compte.
Respecte a l’apartat 3 de relació d’abastadors de serveis del 2011 sense cap
formalització de contractes. El que veníem a dir és que es mencionen els contractes
amb les diferents empreses. N’hi ha dues com Limasa i Drim Medio Ambiente en què es
diu, explícitament, que no tenen cap contracte, que estan treballant sense contracte,
alguna d’elles des de fa molt de temps, la qual cosa és una realitat molt greu i n’hi ha
una que feia referència a CESPA, que no es diu i que hi ha informes d’intervenció que
expliciten que s’està treballant amb CESPA sense contracte i aleshores el que nosaltres
vam venir a dir és que trobàvem que hi havia una certa coherència o no hi havia,
diguem-ho clar, entre el que deia un informe d’intervenció de fa pocs mesos i el que
deia ara el compte general.
Respecte el tema dels indicadors ajustats, nosaltres tenim molt clar quins són els
indicadors diguéssim formals que s’han de presentar, ho tenim molt clar, però també és
veritat que l’esperit del compte general és reflectir la situació real econòmica i si en les
xifres que va fer ahir el regidor d’hisenda, li restem el que diu el mateix informe
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d’intervenció respecte d’operacions pendents d’aplicar, que és el que anomenem
colloquialment factures al calaix, doncs la xifra és una altra. Nosaltres entenem que hi
ha una xifra, diguéssim oficial, que és la que es presenta al compte general i hi ha una
altra xifra que és real des del punt de vista de tenir la certesa de quina és la situació
econòmica d’aquest ajuntament i enteníem que és, com a recomanació, com a
bona pràctica, aquestes dades ajustades s’havien d’incorporar en la memòria.
Entenem que és una recomanació, que no és recomanació forta, però de vegades, és
més important l’esperit de les coses que la lletra petita i l’esperit del compte general és
reflectir la situació real, no només dades oficials, sinó la situació real i la situació real
amb les dades que consten en aquesta memòria, és molt pitjor que les oficials i d’això
n’hem de ser conscients i és molt pitjor, no des de l’any 2011 com ha dit el regidor
d’hisenda, aquesta va ser un mal any, és que Sr. Álvarez, vostè ha tingut un mal any
cada any, des de l’any 2008 fins al dia d’avui tenint en compte les factures al calaix,
totes han quedat amb dèficit pressupostari, tots els exercicis, tots han estat maleïts des
que vostès governen.
Respecte a les irregularitats en els canvis de serveis quan vostès mateixos, simplement,
diuen en la seva intervenció en la qual han dit que hi ha serveis que s’estan prestant
sense contracte. El que veníem a dir és que la memòria no explicita que s’estan, es va
aprovar el pressupost o s’estan contractant serveis a sobre d’un pressupost que no
cobreix la totalitat del pressupost econòmic que requereixen els contractes signats i,
per tant, això ja és una mancança del pressupost del 2011 i per l’altre costat, hi ha
alguns serveis que s’han contractat i que ... que és un altre document. Això ho detalla
la memòria del compte general, es pot deduir, es pot sobreentendre, però entenem
que hauria de ser més clar i aquesta era la ...
Respecte al tema de Sorea, hi ha un contracte amb Sorea que diu diverses coses. Una
és que els costos de Sorea cada any s’han de regularitzar l’IPC , lògic normal i està en
tots els contractes. Un altre és que s’ha de fer una modificació del servei en funció
d’una determinada fórmula. En el seu moment, es va fer un treball d’assessorament
amb la Diputació, que després s’ha complementat amb el treball dels tècnics de la
casa i es va aplicar una determinada fórmula. Una fórmula que té una característica
que no sé si és gaire innovadora o no, però en tot cas, a Sorea no li agrada i és que
penalitza el malbaratament de l’aigua. La diferència que hi ha entre l’aigua que
arriba a les aixetes de cada casa i l’aigua que l’Ajuntament ha de comprar a Aigües
Ter-Llobregat. L’aigua que arriba a la xarxa i la que arriba a l’aixeta, aquesta
diferència es penalitza. És una mala gestió i obliga al concessionari a invertir , però no
tinc constància que hagi invertit massa darrerament. Aquí Sorea, segurament, els
números no li surten com li agradaria. Segur que no li surten com li agradaria perquè
nosaltres estem aquí per defensar els interessos dels ciutadans i si Sorea no fa la seva
feina, no té perquè l’Ajuntament treure-li les castanyes del foc. Sorea i Aigües de
Barcelona és una empresa d’una certa dimensió. No l’arruïnarem, no es preocupin,
eh? I si aquesta empresa diu que perd diners amb aquest servei, doncs la llei de
contractes l’empara. Si jo perdo diners amb la prestació d’aquest servei, tinc dret, té
dret Sorea a rescindir el servei i que se li compensi .. exercici en què ha perdut diners,
que ho faci, si perd realment diners que ho faci, ja farem una nova licitació, hi ha més
operadors en l’àmbit de l’aigua. En el de la Generalitat, amb la privatització d’Aigües
Ter Llobregat no l’ha guanyat precisament Aigües de Barcelona. Ara la trampa
aquesta de dir, jo perdo diners, però no vull renunciar al contracte, això no val . Això és
anar contra els interessos del ciutadans, dels ciutadans d’aquest municipi. Si perd
diners que renunciï, que rescindeixi el contracte, que ho té fàcil i si no que no ens
vingui amb històries perquè no està perdent diners, perquè no conec jo, fins a dia
d’avui, cap empresa que perdi, que està perdent diners contínuament i que vulgui
continuar prestant el servei, quan té a la seva mà el poder rescindir. Respecte als
informes negatius d’intervenció, nosaltres proposàvem o demanàvem, que creiem que
també per reflectir aquesta realitat de la situació econòmica de l’Ajuntament, de la
relació d’informes que s’ha fet des d’intervenció ... s’informen disconformitats o
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illegalitats, etc. Doncs es publiquessin al compte general. A mi, em sembla que és una
qüestió que, segurament, la norma no ho diu, no ho detalla exactament, però és un
principi de transparència i de bona pràctica, però vostè ens diu que no, no ens obliga,
no cal. De totes formes, li he de dir Sr. Álvarez, que no hi ha només un informe negatiu
d’intervenció. Potser vostè té una definició per informe negatiu molt diferent de la
meva, però si vol, utilitzarem termes més tècnics, informes de disconformitat, en té un
bon grapat, Sr. Álvarez.
Respecte el tema de la publicació de la seu electrònica de l’Ajuntament, l’Ajuntament
de la Roca no té seu electrònica, està incomplint una obligació legal per un costat,
per l’altre costat quan l’Ajuntament pren un acord i diu que es publicarà en el tauler
d’anuncis i té un espai obert dedicat a informació pública, que està fent funcions de
tauler d’anuncis, jo perfectament, puc entendre que en el segle XXI, publica en el
tauler d’anuncis inclou el tauler d’anuncis a ... perquè no diu tauler d’anuncis en
paper o tauler d’anuncis Can Sòl C/ Catalunya, 24, no ho diu això aquí, diu al tauler
d’anuncis i entenem també les circumstàncies que tenim, diguéssim de disponibilitat
tecnològica i de facilitats per publicar aquests acord perquè arribin al màxim de la
gent, si és que la voluntat és que hi hagi el màxim de transparència, és que aquesta
informació es publiqui al web municipal i si pot ser, a la seu ... que té més garanties
d’autenticitat i d’integritat de la informació que es publica.
Respecte al tema de les subvencions no atorgades, fèiem referència a una subvenció
del Ministerio de Cultura. Ens alegrem que hi hagi aquesta informació. Aquí sí que volia
dir que aquesta allegació la hem presentada per error i volia dir també que no és per
error nostre perquè nosaltres vam demanar veure aquest expedient ja fa bastants
mesos i per error o el que sigui esperem que es corregeixi perquè tenim dret a consultar
els expedients íntegres, se’ns va facilitar només part de la informació d’aquest
expedient i no vam veure la totalitat de l’expedient, només se’ns va passar la
corresponen a la nova sollicitud que s’ha hagut de tramitat per qüestions
administratives al Ministeri, però no se’ns va facilitar la informació de l’expedient en
què hi havia la informació de que aquesta subvenció estava a tocar, per tant,
nosaltres vam entendre que s’estava tramitant una nova sollicitud i que no hi havia
cap sollicitud ferma. Ens ho han aclarit, ens ho han corregit, ho entenem
perfectament i, per tant, ens adonem d’aquesta subvenció i d’alguna gestió que
s’hagi de fer des de l’equip de govern en aquest àmbit, perquè és... prou important i
esperem que serveixi per protegir encara més el patrimoni cultural que tenim al
municipi.
Aquests són els temes més importants, hi hauria alguna cosa més, però prefereixo ...
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Molt breu, eh, perquè igual m’he equivocat. La meva intenció no era
entrar en polèmica i potser he comentat les allegacions, que ja havíem comentat en
la segona reunió de la comissió especial de comptes i avui no tocava, Ho he fet amb
la intenció que quedés constància en l’acta del ple i perquè quedés clar quin era
també el punt de vista d’intervenció i aquell que surt en l’informe de l’interventor, que
en definitiva, al tractar-se d’un informe tècnic, aquí no hi ha part política o almenys
nosaltres no entrem en el compte general, deixem que ho faci qui ho ha de fer, que en
aquest cas és l’interventor, no sé el que feien vostès, però nosaltres ho fem així, per
tant, és un document completament tècnic i, per tant, només reflectir el que això deia.
No volia entrar en polèmica i només faré 2 o 3 aclariments a coses que vostè ha
comentat que val la pena que sabem tots.
Primer, li donaré la raó en una afirmació que ha fet, igual a alguna més, però en
aquesta és evident. Vostè ha dit, Sr. Álvarez, vostè ha tingut mala sort . És que amb els
anys que porto governant, tots els exercicis han estat complicats. Doncs sí, té raó.
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Resulta que nosaltres vam guanyar les eleccions o vam començar a governar a l’any
2007 i resulta que, curiosament, a partir de la segona meitat de l’any 2007, va iniciar-se
una crisi de la que encara no hem sortit i que, per desgràcia, ara i concretament
aquest any i l’any passat han estat anys duríssims. Hem tingut mala sort, és veritat, eh?
Miri, mala llet que diuen, eh? Ens ha tocat aquest moment, per tant, li dono la raó. Aquí
no li puc comentar res al contrari. Tampoc o el que sí li dic és que a nosaltres, com a
equip de govern i a mi en particular, que crec que ha fet referència al meu nom quan
parlava d’aquest tema, no em preocupa o no ens preocupa Sorea guanya prou
diners. No, no ens preocupa el més mínim. De fet, és una companyia privada, ha
guanyat un concurs per gestionar un servei. L’ha guanyat aquí i la guanyat en molts
ajuntaments i ja s’espavilarà, és una empresa molt potent, que forma part d’un grup
molt potent, que segurament, guanya molts diners i que amb una mínima part del que
guanya l’empresa, nosaltres podríem tirar, nosaltres vull dir l’Ajuntament sense cap
problema durant molts anys, per tant, no ens preocupa el més mínim que Sorea perdi o
guanyi diners. El que sí ens preocupa i a vostè també, perquè ha fet esment, és que
nosaltres tenim l’obligació que els veïns, els ciutadans de la Roca tinguin el millor servei
al menor cost possible. Això ens preocupa i molt, però com resulta que també tenim
l’obligació perquè per desgràcia o no o per sort les coses funcionen així, no sé, resulta
que hi ha un contracte que tenim l’obligació d’executar i de respectar i aquest
contracte, és un contracte blindat i vostè diu que si Sorea perd diners, doncs el que
Sorea pot fer és agafar i marxar i tant de bo ho fes, entre nosaltres, Però és que resulta
que aquest contracte també li dóna dret a més coses, li dóna dret, per exemple, a
exigir l’equilibri econòmic del contracte i abans de marxar, l’empresa diu, bé, igual jo
algun dia marxaré o no, però quan marxi, si és que algun dia marxo, però mentre no
marxo, jo li exigeixo l’equilibri econòmic que em dóna dret el meu contracte. Un
contracte que està signat des de l’any 2001 i que nosaltres hem de respectar perquè
nosaltres respectem els contractes, per tant, Sorea no marxarà a les bones. Sorea si
marxa algun dia, que jo crec que marxarà quan acabi el contracte, doncs ho farà
cobrant tot allò que, un contracte signat a l’any 2001, doncs li dóna dret i això que és
molt seriós i que ho hem de respectar, per tant, estem en la línia que vostè demana i
amb això estem d’acord, eh? l’Ajuntament de la Roca, els veïns de la Roca han de
pagar el mínim possible per aquest servei sense preocupacions de si l’empresa guanya
o no guanya diners. Aquest és el seu problema, com aquesta és la nostra
preocupació. Estem intentant solucionar un problema que ve d’un contracte que està
redactat d’una manera, que és aquesta que li dic i que, per desgràcia, tenim les eines
que tenim, per molt que vostè digui, només hi ha un informe negatiu. Tot i que pot
considerar el que cregui convenient i jo crec que no val la pena comentar l’error que
han comés al presentar una allegació que resulta que no han mirat bé l’expedient , jo
el que sí que li puc dir és que jo he mirat l’expedient i que la informació de la petició
de la subvenció i tot això sortia, eh? Jo crec que no val la pena entrar més en
polèmiques, va ser un any complicat i nosaltres tenim la nostra responsabilitat i amb
això no me l’estic traient de sobre, ni molt menys. Els números són els que són i ja ho
hem comentat. Miri, l’any 2012 esperem que sigui millor, quan acabi la liquidació, quan
vindrem aquí donarem compte i haurem d’aprovar un compte general del 2012,
doncs veurem si hem tingut més sort, si hem fet la feina més ben feta, si hem tingut més
ingressos, si hem tingut més despeses i tot això i si no tornem a mesurar el mateix que
estem dient ara i és que la crisi és la que és i, per desgràcia, ens ha tocat a nosaltres.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez, alguna altra intervenció? Sr. Estapé?
Sr. Estapé.- Jo no he parlat de mala sort, eh? però certament, és mala sort. No és el
mateix governar en un període de bonança que en època de dificultats i de crisi
econòmica, per tant, li he parlat que, vostè ha dit que havia tingut un mal any el 2011 i
jo li he dit els mals anys no era el 2011, sinó el 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012. Aquesta
mala sort també l’han tinguda tots els ajuntaments del voltant, no estem en una illa i
molts ajuntaments, del voltant, estan en una situacions econòmiques molts similars a les
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de la Roca i de característiques similars, doncs ho estan, estan igual que estem
nosaltres. Un comentari sobre el tema de Sorea, el tema de l’equilibri econòmic no
recordo si està en el contracte, però no és que ho digui el contracte únicament, és
que ho diu la llei de contractes quan es fan concessions, per tant, és una qüestió que
s’aplica a qualsevol concessió. Ara, dit això, això no vol dir que els senyors de Sorea
tenen la capacitat de presentar qualsevol estudi de costos i dir que això els costa molt
i que estem perdent diners de qualsevol manera. No senyors, ells han de fer la seva
proposta diguéssim de despeses, però qui definirà la liquidació del servei els
pressupostos i els ingressos que són aplicables i que són reals és l’ajuntament i si
l’empresa no hi està d’acord, hi ha mecanismes per discutir-ho, debatre-ho. Amb les
dades que facilita Sorea? Sí, amb aquelles que es considera que són certes i aquest és
un matís molt important i un últim comentari... doncs m’ha semblat molt correcta
excepte en un punt on ha dit que no hem mirat bé l’expedient. Em sembla molt
desafortunat, suposo que es feia en referència a l’expedient de la subvenció pel tema
del parc arqueològic, clar eren tres persones, estàvem aquí presents, se’ns va donar
una carpeteta i allà no hi havia res més que la sollicitud que s’ha fet al 2012 d’una
subvenció de a la vora... euros, no hi ha res més. Si fos jo sol, que estava allà present,
doncs diria potser m’he equivocat perquè tots som humans i no m’he mirat bé ... no hi
havia res més, però no puc acceptar que diguin que no ens hem mirat bé l’expedient.
Com que això ha passat ja en algun altre cas quan vam mirar de consultar el projecte
de l’anella viària i se’ns va donar també un document molt petitonet, que deurien de
ser 10 o 12 fulles, no massa més. Jo pregaria aquí ... municipal que es garanteixi el
nostre dret a la informació i que quan demanem un expedient se’ns ensenyi
l’expedient complert, perquè ja tenim 2 antecedents, que som tots humans i que pot
passar, però entenem també que per fer bé la nostra feina, hem de tenir accés a tota
la informació i també entenem que no hem d’acceptar que se’ns faci algun retret
dient que no ens hem mirat bé l’expedient les tres persones que vam venir.
No se sent?...
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Miquel Estapé. Jo per cloure el debat aquest punt, en
primer lloc dir el que estem debatent aquí, és un instrument absolutament tècnic,
estem proposant l’aprovació definitiva del compte general, és un document que
elabora la intervenció municipal i que l’elabora amb molt de coneixement tècnic i
amb totes les dades i això d’aquest debat, el que sí que li diria que hi ha una deducció
molt clara i és que aquí hi ha molta transparència, molts perquè totes aquestes dades
les ha obtingut del document, per tant, aquí no hi ha res ocult està tot a la vista i està
tot a la vista en un moment de màxima dificultat i els tècnics municipals, que com
vostè ha dit, se’ls hi ha de tenir màxim respecte, sobretot respecte, estan fent una feina
extraordinària en un moment de màxima dificultat i aquesta feina extraordinària es
tradueix en posar ordre, posar ordre a situacions complicadíssimes i aquest ordre està
posat aquí.
Estem parlant d’una any molt difícil el 2011, on concorren unes circumstàncies tan
greus com que s’ha de comptabilitzar la plusvàlua aquella del golf que es va generar
l’any 2007, a finals de l’any 2007, però que va resultar un crèdit incobrable. Aquest
crèdit incobrable no es va declarar ni al 2008 ni al 2009. Crec que es va declara al 2010
i finalment això hi ha un moment en què explota i explota al 2011. Això és una
conseqüència directa de la crisi, de la crisi tan difícil, de la situació de fallida d’una
empresa, de la situació de fallida d’una altra empresa i de trobar-nos amb una
situació concursal d’una empresa, d’un embargament, d’un banc, de no sé què i tot
això ens rebota a nosaltres, no només això, també tenim tota una situació arrossegada
d’haver executat una sèrie d’obres finançades pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya que a l’any 2011 no es cobren perquè la Generalitat no té tresoreria i, per
tant, ens genera un problema greu. Aquest problema greu se soluciona aquest any,
aquest any 2012, amb l’ajut de la Diputació que avança els diners de la Generalitat i
que la Generalitat hauria d’haver tornat a la Diputació aquest mes de novembre, cosa
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que encara no s’ha produït, per tant, estem davant d’una concretació
d’esdeveniments que realment són absolutament negatius, ja no es tracta de dir si
hem tingut bona sort o mala sort en el moment de governar, es tracta que estem en un
moment gravíssim de l’història econòmica en el nostre país i que està passant factura a
tothom, a les empreses, a les persones, a les administracions. Ho estem veient dia a dia,
dintre d’aquesta situació, sortim amb un romanent de tresoreria negatiu de només
280.000 €, fins i tot, es pot considerar un èxit i això és així perquè la situació pugui haver
estat molt més greu. Tot el que està recoliit en el compte general , que està sota la més
absoluta legalitat. Vostè ha utilitzat paraules com irregularitats i illegalitats que són
paraules que s’han de mesurar molt bé quan s’utilitzen perquè aquestes paraules, en
tot cas, les ha de dir un jutge i si un jutge diu que hi ha irregularitat vol dir que s’han
demostrat i fins ara, això aquí no ha passat mai i no ha passat mai i tenim un procés i,
per tant, esperem aquest procés perquè quan aquestes paraules no apareguin,
passarem a parlar de l’èxit a parlar de paraules, a parlar de llenguatge i sabrem què
vol dir informe negatiu o informe amb disconformitats que és una diferència de matís
importantíssima, un informe negatiu impedeix o hauria d’impedir fer una actuació. És
molt diferent un informe o un advertiment, està dient altres coses i està dient el que
s’ha de fer. És cert que hi ha algun contracte que no s’han pogut renovar, algun, fins i
tot, des de l’any 2006, el de l’empresa que neteja les dependències municipals. La
situació de conjuntura econòmica tan negativa, fa que renovar aquests contractes,
que seria el més desitjable, sigui perjudicial pels interessos del servei i pels interessos
sobretot de l’Ajuntament. És dificilíssim, en una conjuntura econòmica com en l’actual,
passar d’uns imports que no es poden augmentar perquè no hi ha més ingressos que
haver de netejar moltes més dependències de les que es tenien quan es va signar
aquest contracte. Treure aquesta licitació, vol dir, automàticament, deixar de donar el
servei perquè no hi haurà licitadors de cap tipus que puguin assumir les condicions
tècniques que s’haurien de posar. Hi ha situacions, realment, lamentables com el tema
dels abocadors, amb el qual passa exactament el mateix. L’administració pública
s’afronta a una situació de difícil resolució en casos com aquests serveis i, per tant, el
millor i absolutament transparent i a la vista en documents com aquest.
El millor que es pot fer per garantir el servei i garantir les millors condicions econòmiques
per l’Ajuntament és continuar com estem. S’estan analitzant contractes, s’han fet
esborranys i esborranys de plecs de clàusules que treure-les a licitació és un greu ... pel
suïcidi econòmic i davant d’aquesta situació, estem capejant el mal menor i a més a
més, amb absoluta transparència en coneixement de tothom i amb informes
d’intervenció, interventors i secretàries que poden ser del cost d’habilitats nacionals o
no i potser fan millor la seva feina, fins i tot, fan millor la seva feina amb absoluta
independència i amb absoluta transparència i això és del que es tracta. No hi havia
hagut mai tanta transparència en l’Ajuntament de la Roca com ara. Tenen accés a
qualsevol document. Si se’ls hi ha donat erròniament alguna documentació
incompleta, només han de fer-nos-ho saber perquè analitzem la persona que ...
aquesta documentació doncs si realment no ha trobat el document adequat, o ha
confós el document ... aquesta subvenció de 100.000 €, l’única cosa que podem fer és
felicitar-nos tots plegats per primer cop he aconseguit que el Ministeri de cultura que
ens ajudin amb una quantitat gens despreciable per tractar tot el tema del parc
arqueològic de la gran riquesa megalítica que tenim al municipi. Hem iniciat un
procés, un procés que ha de continuar ¡, evidentment, la conjuntura econòmica no
ajuda, però hem de continuar implicant a les administracions superiors, Generalitat,
Ministerio i Diputació i també empreses particulars, empreses mercantils que puguin
collaborar amb aquest projecte que és un gran projecte pel municipi i que són les
estratègies que ens ha de donar també viabilitat de futur en un moment com en el
que estem passant. En aquest moment, jo el que haig de fer és felicitar al regidor
d’hisenda que s’està deixant, textualment, la pell perquè les coses tirin endavant, però
també a l’interventor municipal que està a sobre d’aquests temes, que està en un any
complicadíssim, en què ha hagut d’elaborar 2 plans d’ajustament, un pressupost
impossible de quadrar que tenim. Hi ha un esborrany que s’ha de treballar i aquesta
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ordenança fiscal que hem pogut aprovar avui amb al collaboració de tots i que han
fet la feina també de recollir tot el que s’havia portat aquí, per tant, jo crec que en
aquesta conjuntura econòmica que estem passant, més que anar buscant el punt i la
coma dels documents, el que hem de fer és remar tots en la mateixa direcció perquè
encara ens costarà molt superar aquesta situació, encara la situació de dificultat
s’allargarà uns quants anys més. Remuntar el nivell d’ingressos i despeses del pressupost
municipal, seguirà sent molt difícil al 2013, al 2014 i probablement al 2015 i haurem de
fer un esforç tots plegats per ser molt imaginatius i per poder garantir un mínim de
qualitat dels serveis als nostres ciutadans i per no deixar de fer coses que són molt
importants per l’equilibri social, cultural i esportiu de la nostra societat per la cohesió
social i aquest és l’esforç i el repte i amb situacions difícils com en la que estem
passant, és un repte encara molt més gran i encara molt més agosarat i necessitem el
suport i la collaboració de tots i de totes. Jo crec que ens hauríem de plantejar molt
bé, a partir d’ara, com seguim treballant. Hem iniciat una via que és molt positiva,
continuem per aquesta via. Aquesta és la via bona. Per aquesta via podem aprovar
documents com el que hem aprovat avui, que sense cap mena de dubte, ajuda a
l’Ajuntament i ajudarà als nostre ciutadans i ciutadanes i amb documents com aquests
avançarem i si són capaços ara de continuar aquesta feina i aprovar un pressupost
amb els criteris que cada grup pugui aportar, que algun haurem de cedir en alguns
aspectes i d’altres en d’altres, però que arribem a un consens. Arribem a aquella
situació del que realment podem oferir als ciutadans i del que no podem oferir, hem
de renunciar, això és el més honest que podem fer en aquest moment pels nostres
ciutadans i jo crec que aquest ha de ser uns dels bons propòsits per a l’any 2013.
Aprofitem que estem en aquestes dates de finals d’any, no m’estenc més, cerc que he
dit tot el que havia de comentar sobre aquest tema.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, el dictamen queda aprovat per 9 vots favorables,
manifestats pels grups municipals de CIU, del P.P, d’ERc, 7 vots en contra manifestats
pels regidors del grup municipal del PSC i 1 abstenció manifestada per IVC-EUIA, el
qual, literalment, diu:

“VIST el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’exercici
2011.
VIST l’informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de dia 18 d’octubre
de 2012, amb el vot favorable de CIU i PPC i l’abstenció de PSC i IC-EuiA.
VIST l’article 212 del Real Decret Legislatiu pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals relatiu als tràmits a seguir per l’aprovació del
Compte General.
VIST que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes han
estats exposats al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament des de dia 19
d’octubre fins al dia 27 de novembre de 2012, i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 25 d’octubre de 2012, durant quinze dies, durant els quals i
vuit dies següents, els interessats van poder presentar allegacions, termini que
finalitzà el dia 22 de novembre de 2012.
VIST que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:


Allegacions presentades el dia 20 de novembre pel Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 6766).
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VIST l’informe emès per la Intervenció de la Corporació relatiu a les reclamacions
presentades i que literalment es transcriu:
“A petició de l’alcaldia i, en compliment del que estableix l’article 179.1.a) 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 es formula el present informe, en base
als següents:
ANTECEDENTS
La Comissió Especial de Comptes celebrada el dia 18 d’octubre de 2012, va
aprovar emetre informe favorable amb els vots de CIU i PPC i l’abstenció de PSC i
IC-EuiA.
Que el Compte General i l’informe de la Comissió Especial de Comptes han
estats exposats al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament des de dia 19
d’octubre fins al dia 27 de novembre de 2012, i en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 25 d’octubre de 2012, durant quinze dies, durant els quals i
vuit dies següents, els interessats van poder presentar allegacions, termini que
finalitzà el dia 22 de novembre de 2012.
Que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:
•

Allegacions presentades el dia 20 de novembre pel Sr. Miquel Estapé i Valls, en
representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 6766).
LEGISLACIÓ APLICABLE

•
•
•
•
•

art. 208 a 212 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
art. 116 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local
art. 58 i 101 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
art. 15 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, aprovat per Decret 2568/86 de 28 de novembre
Regles de la 97 a 104 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat local
(ICAL) aprovada per Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre.
INFORME
PRIMER.- En relació a les allegacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls en
representació del grup municipal PSC:
1 – Les retribucions brutes del personal polític no són correctes.
L’allegació presentada es basa en que les retribucions brutes del personal polític
de la memòria del Compte General 2011 no coincideixen amb l’execució
pressupostària.
Cal dir que en l’execució pressupostària de l’aplicació econòmica 00.912.10000
Retribucions bàsiques s’inclouen les retribucions de l’equip de govern i les dietes
per assistència als òrgans collegiats de tots els regidors de la Corporació.
2 – No s’ha inclòs informació relativa al compliment de la Llei de Morositat
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En la quarta part de l’annex de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per
la que s’aprova la Instrucció de Comptabilitat del model Normal de
Comptabilitat Local, s’especifica les parts que ha de tenir la memòria del
Compte General. En cap moment s’estableix que els informes relatius al
compliment de la Llei de Morositat hi hagin de figurar.
3 – Relació de prestadors de serveis al 2011 sense cap formalització de
contractes
A l’apartat 2 de la memòria del Compte General de 2011 es fa una relació dels
serveis obligatoris i dels serveis voluntaris detallant cada servei l’empresa que el
presta, contractat o no, fet que també s’estableix a l’apartat.
Reproduim el text de la memòria en els casos sollicitats expressament per
l’allegació presentada:
o Limasa:
L’empresa Limasa Mediterranea SL ha efectuat el servei durant tot l’exercici 2011
de neteja d’edificis municipals, sense cap formalització de contracte. El cost del
servei ha estat de 289.346,58 euros. Des de setembre fins a desembre de 2011 les
factures d’aquest proveïdor no s’han pogut comptabilitzar durant l’exercici 2011 i
pugen un import de 99.255,48 euros.
o Cespa
El tractament de residus a l’abocador s’ha dut a terme per l’empresa CESPA SA,
que ha facturat per import 169.390,33 euros durant tot el 2011, per l’abocador de
Santa Maria de Palautordera. S’han comptabilitzat, també, factures de l’any
2010 per import de 90.112,61 euros.
o Drim Medio Ambiente
El manteniment de zones enjardinades s’ha dut a terme per l’empresa DRIM
Medio Ambiente, SL. Aquest servei s’ha dut a terme fora de contracte, doncs
l’últim contracte va ser formalitzat per un any formalitzat en data 7 de desembre
de 2009 i sense possibilitat de pròrroga. L’import del serveix ha estat de 195.102,51
euros.
4 – Indicadors ajustats amb les operacions pendents d’aplicar per un import de
2.300.625 euros
En l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció
de Comptabilitat del model Normal de Comptabilitat Local, trobem la regla 86
en la que es determina la composició del càlcul de les obligacions pendents de
pagament del romanent de tresoreria i en la que no s’especifica en cap cas que
el compte 413, operacions pendents d’aplicar al pressupost, hagi de formar part
d’aquest romanent.
Per altra banda, a la mateixa ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, a
l’annex, 3ª part, on es regula les definicions i relacions comptables, s’especifica
com a novetat el funcionament de càrrec i abonament del compte 413,
creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost, amb l’objectiu de
reflectir aquesta realitat. Respectant aquesta regulació, la Intervenció de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha realitzat un seguiment d’aquesta norma,
de forma que el Compte General pugui reflectir els saldos corresponents a final
de l'exercici.
5 – Irregularitats en l’encàrrec dels serveis
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A l’apartat 2 de la memòria del Compte General de 2011 es fa una relació dels
serveis obligatoris i dels serveis voluntaris detallant cada servei l’empresa que el
presta, contractat o no, fet que també s’estableix a l’apartat i l’import que
suposa el servei i si han entrat o no en l’exercici 2011.
6 – Incompliment del contracte d’abastament d’aigua potable amb l’empresa
Sorea
Tal com diu el punt segon de l’informe d’intervenció 227/2012 de data 2
d’octubre de 2012 el Compte General no es limita a ser l’instrument que tenen les
Entitats Locals per complir aquesta obligació formal de rendir comptes, sinó que
constitueix el mecanisme que posa de manifest la gestió realitzada en els
aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari; és l’instrument que
permet a la Corporació i als administradors conèixer què s’ha fet durant un
exercici pressupostari, permet controlar l’ús i el destí que s’ha donat a un volum
més o menys important de fons públics; és, en definitiva, un mecanisme de
control.
És per això que en el punt segon de la memòria es posa de manifest l’estat de la
concessió del servei públic de l’aigua.
El Compte General no és l’instrument per corregir les mancances dutes a terme
durant l’exercici, sinó posar-les de manifest.
Per altra banda, s’està treballant per tal de fer les liquidacions provinents de
SOREA.
7 – Informes negatius d’intervenció
En la quarta part de l’annex de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per
la que s’aprova la Instrucció de Comptabilitat del model Normal de
Comptabilitat Local, s’especifica les parts que ha de tenir la memòria del
Compte General. En cap moment s’estableix explícitament que els informes de
disconformitat o negatius de la gestió econòmica o pressupostària elaborats
durant l’exercici hagin de figurar en aquest compte anual.
8 – Publicació del Compte General a la seu electrònica de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès
En la Secció 3 d’aprobació del capítol II del Compte General de l’Entitat Local
del Títol IV de la informació a obtenir del sistema s’establiex el procediment
d’aprobació del Compte General i l’exposició al públic de quinze dies, més vuit.
Pel cas que ens ocupa la publicació s’ha efectuat mitjançant un edicte al Butlletí
Oficial de la Província i al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament a efectes del còmput
del termini d’exposició pública.
Es procedeix a publicar l’edicte de l’aprovació inicial per part de la Comissió
Especial de Comptes al web de l’ajuntament.
9 – Subvencions no atorgades
Respecte a la subvenció del Ministeri de Cultura, que fa referència l’allegació,
de 100.000 euros per al Projecte de Parc Arqueològic de la Roca del Vallès els
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011 consignaven com a subvenció
nominativa la mencionada. Tal i com mostra el quadre següent:
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La subvenció va ser acceptada per part de l’ajuntament per la Junta de Govern
Local del dia 15 de setembre de 2011, comunicant-ho al Ministeri de Cultura amb
registre de sortida de l’Ajuntament de La Roca del Vallès número 4166 i data 29
de setembre de 2011.
Així doncs, s’entén que la subvenció és atorgada, però al finalitzar l’exercici 2011
encara no s’havia rebut l’ingrés.
10 – Esdeveniments posteriors al tancament
L’allegació es basa en que s’hauria d’haver especificat com a esdeveniments
posteriors al tancament que l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha entrat en un
pla d’ajust.
L’apartat de la memòria del Compte General d’esdeveniments posteriors al
tancament es refereix a esdeveniments relatius a l’exercici 2011, però que s’han
realitzat un cop tancada la comptabilitat. El pla d’ajust en que ha entrat
l’Ajuntament de La Roca del Vallès s’ha produit durant l’exercici 2012 i per tant
tindrà reflex en l’exercici 2012.
No obstant això, la Comissió especial de Comptes acordarà el que estimi
pertinent.”
VIST l’informe favorable de la Segona Comissió Especial de Comptes de dia 4 de
desembre de 2012, amb el resultat de 2 vots a favor, manifestats pels grups
municipals de CIU i PPC i l’abstenció de ERC, PSC PM i IC-EuiA.
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És per tot això que l’Alcalde té a bé proposar a la Comissió Informativa, l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès
relatiu a l’exercici 2011.
SEGON.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria realitzat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona durant l’exercici 2011.
TERCER.- Aprovar el Compte de Gestió de Multes per infraccions de circulació
relatiu a l’exercici 2011 realitzat per la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.
QUART.- Degudament aprovat pel Ple, el Compte General es rendirà a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Cuentas “

A.6- Moció sobre la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
Corporació en un 7,14 %
Sr. Alcalde.- Passem al darrer de l’ordre del dia, el punt sisè, que és una moció que ha
presentat el Grup municipal del PSC demanant també la realització d’un ple
extraordinari, entenem que és aquest ple extraordinari que estem realitzant avui. sobre
la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació en un
7,14 %. Té la paraula el Sr. Francesc García Lorenzana .
Sr. García.- La presentació d’aquesta moció, d’alguna manera, està relacionada amb
el punt número 4 de l’ordre del dia, en què hem tingut tots tantes dificultats per
aprovar aquesta supressió de la paga extra dels funcionaris municipals per obligació i
per imperatiu legal i simplement, faré el comentari abans de llegir la moció que al
nostre entendre, aquesta reducció que no ens agrada a ningú s’ha d’aplicar a tothom
que treballa a les administracions públiques, també a nosaltres que estem a l’oposició,
també a l’equip de govern i també al personal eventual. Per això, aquesta moció
s’està presentant en molts ajuntaments de Catalunya.
“Antecedents
Davant l’actual situació de recessió econòmica i de destrucció de llocs de treball
que ve patint el nostre país des de l’any 2007 fins avui; i davant el conseqüent
problema de reducció progressiva dels ingressos de les administracions públiques
municipals, els responsables polítics dels ens locals hem de ser molt responsables
en l’elaboració i execució dels pressupostos, tenint en compte l’aplicació de
criteris i mesures com l’austeritat i contenció en la despesa, l’optimització dels
recursos i la priorització de les necessitats amb clara vocació de garantir les
polítiques i prestacions socials que com a administració local ens competeixen, o
aquelles que generen dinamisme econòmic.
Atès que com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern, mitjançant
el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a fi de garantir l’estabilitat
pressupostaria i el foment de la competitivitat, el personal al servei d’aquest
Ajuntament veurà reduïdes les seves retribucions corresponents a l’any 2012 en la
quantia corresponen a la paga extraordinària del mes de desembre ( equivalent
a un 7,14% quan hi ha 14 pagues).
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Atès que els membres d’aquest Grup Municipal consideren que ha de ser
aplicada una mesura econòmica equivalent a les retribucions i indemnitzacions
dels membres i grups polítics d’aquest Ajuntament.
PROPOSTES D’ACORD
Davant dels fets abans exposats, els membres del Grup Municipal del PSC de la
Roca demanem un Ple extraordinari per a plantejar la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar una reducció del 7.14 % de les retribucions anuals corresponents
a l’exercici 2012 dels membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva
i parcial, i dels càrrecs eventuals de lliure designació, que s’aplicarà en el primer
trimestre del 2013.
Segon.- Aprovar una reducció del 7,14% de les indemnitzacions anuals
corresponents a l’exercici 2012 dels membres dels grups polítics municipals, que
s’aplicarà en el primer trimestre del 2013.”

Sembla que la moció és prou explicativa com per fer més comentaris.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Francesc García Lorenzana. Algun comentari per part
d’Iniciativa per Catalunya Verds, Sr. Dani Martín?
Sr. Martín.- Sí, a ver aunque parezca una contradición con lo que hemos dicho antes,
nosotros somos los que estamos presentando en muchos municipios una moción similar
a esta. Nosotros somos un partido en el qual la mayoría de nuestros pocos alcaldes
s’estan bajando los salarios, entre elllos el alcalde de Montornès que se bajó un 25 % su
salario y por lo tanto, entendemos que esta es una moción de solidaridad con los
trabajadores y no podemos votar otra cosa que no sea no, pero también nos gustaría
decir un par de cosas, usted decía que reconocemos que el alcalde de este
municipio tiene un salario que podríamos considerar de ridículo porqué está muy por
debajo de lo que se debería estar cobrando por una ciudad de nuestro nivel y que,
evidentemente, no sólo lo que percibe el alcalde, sinó lo que perciben todos los
miembros del equipo de gobierno están por debajo de los niveles de cualquier ciudad
de nuestro entorno, pero las circumstancias políticas y la realidad nos lleva a más o
memos lo que ha estado explicando el Sr. Lorenzana y por eso, nuestro voto será
favorable a la petición del PSC.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de
Catalunya?
Sr. Gil.- Sí, Gràcies. Nosaltres afegint-nos amb el tema de les retribucions que es cobren
en aquest ajuntament en relació amb el que es podria estar cobrant i que des d’un
bon principi quan hi va haver la possibilitat, nosaltres formàvem part de l’equip de
govern i vàrem estar en contra, precisament, d’actualitzar, en aquell moment, les
retribucions, el que sí que creiem és que això hauria de ser, doncs com bé ha dit el
Dani, una potestat o una voluntat per part de qui realment està ingressant aquestes
percepcions que són dels regidors, en aquest cas de govern. Una proposta per part de
vostès en aquest sentit, nosaltres l’haguéssim, probablement, no segur, recolzat.
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, creiem que és una situació que han de
valorar vostès i segona també perquè no creiem que sigui el fet de dir, quanta més
gent estigui malament, millor anirem tots o és el contrari, nosaltres agafem el sentit que
hem dit abans. Hem de treballar perquè els funcionaris puguin cobrar-ho i si ens
poguéssim inventar qualsevol manera de que els funcionaris cobressin sense que el Sr.
Alcalá se n’assabentés perquè és del P.P., els hi diria o no que si poguessin trobar una
manera de fer-ho és pel que nosaltres apostaríem. El que sí que nosaltres diem i ja ho
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hem dit en més d’una ocasió i tornarem a fer-ho i si no presentarem nosaltres una
moció en algun ple o en alguna de les reunions que tindrem, proposarem que ja no
només a títol personal, les afectacions siguin aquestes, que aquí ja els ho dic que
nosaltres, no d’això, sinó que el que sí que parlarem i proposarem és de les afectacions
en l’àmbit dels grups polítics. Els grups polítics cobrem un tant per mes per grup polític i
per nombre de regidors que tinguem i això és un tant més i aquí sí que nosaltres
proposaríem fer una reducció important. Esperem a veure quan fem la reunió si ens
posem d’acord i si no presentaríem algun tipus de moció, en aquest sentit, perquè això
sí que creiem que aquí sí que hi pot haver una manera d’estalviar uns diners en el
municipi i destinar-los a algun altre manera. Els partits polítics tenen els seus, la seva
manera de finançar-se o d’autogenerar doncs aquesta també és una d’elles i aquesta
sí que creiem que, en el moment actual, també s’hauria de valorar i els hi dic, no
estem amb el tema d’unes retribucions ni molt menys dels que pertocarien i
probablement si estiguéssim en la part del que es podria estar cobrant, el sentit seria
molt diferent, però som conscients que ja vam demanar, en el seu moment, no fer
aquestes puges, no fer aquestes equiparacions a pobles d’un similar nivell que el nostre
i doncs, per això nosaltres ens abstindrem i que cadascú valori el que hagi de fer.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil. Sr. César Alcalá?. Sr. Manel Álvarez, en nom
de Convergència i Unió?
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. En la votació del punt anterior que comentava el Sr.
García Lorenzana. Més o menys tots ens hem posicionat en què estaríem en contra del
que s’està proposant i haguéssim votat tots en contra, si no tinguéssim aquesta
responsabilitat que jo crec que hem d’assumir en moments com el que tocava. En el
ple de fa unes setmanes, unànimement, tots vam aprovar una moció en el sentit de
rebuig d’una decisió del govern central que no serveix per a res, perquè si està
buscant un estalvi, si està buscant solucionar un problema que té el país, aquesta no
ajuda gaire. No ajuda gaire perquè està més que demostrat que aquestes polítiques
ens estan portant a una situació pitjor de la que intenten solucionar i que, segurament,
hauríem de tenir els diners al carrer i que en aquest sentit el que uns funcionaris
cobressin una paga extra, segurament, ajudaria a que hi hagués més alegria al carrer
aquest Nadal i que tots consumissin una miqueta més i que els comerços funcionessin
millor i que hi hagués això que necessitem perquè aquesta societat que entre tots hem
muntat, doncs funcioni millor del que està funcionant ara, per tant, nosaltres estem en
contra d’aquesta decisió del govern, creiem que no és una decisió encertada, ho
hem comentat amb els treballadors també, hem buscat i hem trobat alternatives a la
falta de l’ingrés que haurem de respectar i que no podrem pagar d’aquesta paga
extra, tenim una solució i en el pressupost del 2013 surt aquesta possible alternativa
perquè els treballadors puguin cobrar a aquells que ho creguin convenient, aquells
que ho necessitin o tots, doncs els diners que ara no podran cobrar. Hem buscat
diferents alternatives, hem buscat diferents possibilitats, hem estat mirant que feien
altres ajuntaments, altres administracions que com tots sabem, hi ha molt moviment en
aquest sentit i alguna administració, fins i tot, s’ha atrevit a pagar la paga extra i el dia
següent l’Estat els ha dit que no podia ser, per tant, primer dir que nosaltres com a grup
estem en contra d’una decisió que no ajuda a que tot funcioni millor.
Segon, nosaltres no considerem que sigui una bona idea treure una paga extra o una
nòmina a ningú. Com considerem que no és bo treure una paga extra ni una nòmina
normal a ningú, considerem que tampoc ens la hem de treure nosaltres, quan diem
nosaltres volem dir l’equip de govern, però també la resta de regidors que cobren unes
retribucions, poques com ha dit el company d’Iniciativa, en aquest ajuntament. Quan
aquest ajuntament va passar a ser un municipi de 10.000 habitants o de més de 10.000
habitants, podíem haver fet, en aquell moment, un increment amb les assignacions
d’alcaldia sobretot, però l’alcaldia és la que després marca a la resta de diners que
cobren la resta de regidors, no?. No es va fer i està en aquesta crisi potent i vostès amb
la redacció de la moció diuen des de l’any 2007, que és la data que jo he dit abans, la
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data que tothom té al cap, al segon semestre del 2007 és quan tot comença i quan
tot es desencadena i tot comença a passar tot el que ens estem trobant, coses no
bones, any rere any, pitjor i, per tant, en aquell moment si ho haguéssim fet, haguéssim
tingut suposo que la crítica de tots, de tothom perquè hi ha coses que no s’acaben
d’entendre, però que són justes i en aquest sentit, el que hem de dir és que el sou de
l’alcalde sobretot, però dels regidors en general de l’Ajuntament de la Roca no són els
que haurien de ser, aquesta és una evidència que jo crec que és innegable, però això
no treu que en algun moment algú pogués considerar que davant d’una situació
injusta, en què hi ha un govern que declara que no es poden pagar unes pagues
extres a una sèrie de treballadors a base d’uns criteris que ningú entén o que només
entenen quatre illuminats, doncs que la resta de la gent hagi d’assumir una falsa
solidaritat entenc jo perquè això no és una bona solidaritat i a més, jo crec que hem
de tenir en compte una cosa, si no s’esguerra, si no hi ha canvis d’opinions, si ningú
canvia allò que ja s’ha dit, els treballadors de l’administració és cert que no cobraran
la paga extra, però també és cert que aquesta paga que ara no es cobra, d’alguna
manera tindran dret a unes compensacions amb els plans de jubilació a l’any 2014 o
2015. L’any 2015 és l’any que tothom està dient. En realitat estan deixant de tenir uns
diners aquest any, però es farà efectiu l’any 2014 o al 2015. Curiosament, algú s’ha
tornat a equivocar, almenys segons criteri nostre, i ha decidit que no sigui amb diners
que algú tingui a la butxaca, sinó que ha de ser una aportació a un pla de pensions,
per tant, una cosa que hauria de servir per solucionar el problema que tindrem ara
que no hi haurà més diners al carrer, doncs es torna a fer malament i es decideix que
sigui amb una aportació a un pla de pensions tampoc ho entenem. Nosaltres no veiem
just ni que els treballadors de l’administració de qualsevol administració, que ningú,
que cap treballador en aquest cas parlem de l’administració, però que cap
treballador deixi d’ingressar la paga extra i, per tant, veiem injust que uns treballadors
com podem ser nosaltres, tots, no ho veiem just. No veiem que es guanyi absolutament
res amb que algú decideixi renunciar a una paga extra, no ajuda en res. La solidaritat
que puguem tenir amb els treballadors de l’ajuntament en concret nostre es pot
concretar de moltes altres maneres i no només dient que em solidaritzo amb tu i, per
tant, no cobraré. El que hem d’intentar és em solidaritzo amb tu, crec que s’està fent
una injustícia amb tu i ho creiem de tot cor, ho creiem així i, per tant, intentem buscar
solucions a una cosa que no hem generat nosaltres, que no ens pertoca, que hi ha
algú que ara per ara està decidint per nosaltres i intentem trobar solucions el problema
que això generarà amb l’economia domèstica de molta gent perquè hi ha gent que
està esperant la paga extra i això serà un problema per moltíssims treballadors, tant de
l’Ajuntament de la Roca com d’altres administracions, però hi ha un problema real,
això serà una cosa amb el que ens trobarem.
Què fem? Què decidim? Per a què lluitem? Doncs perquè aquesta gent que realment
tindrà un problema, no el tingui o almenys els tingui al mínim possible, que sigui al més
lleu possible i amb aquest sentit, intentarem ajudar als treballadors perquè puguin sortir
d’aquesta situació. Jo crec que si algú està intentant que en el cas del món local, de
l’administració local, si algú crec que estalviant-nos una paga extra, això solucionarà
els problemes econòmics que pateix l’administració local, s’està equivocant una altra
vegada. El que hem de solucionar, d’una vegada per totes, és una bon finançament
per a les administracions locals, estalviar-nos una paga extra no és un bon
finançament, tenint en compte que d’aquí 2 o 3 anys haurem de pagar aquests diners,
per tant, els pressupostos d’aquí un, dos, tres anys hauran de tenir en compte aquestes
despeses, de “pan para hoy y hambre para mañana”, que hi ha d’altres alternatives,
que solucionin d’una vegada aquest finançament que tenim mal solucionat, que
diguin, per exemple, o que algú decideixi que l’Iva que hem de pagar com a
Ajuntament és per tot un IVA super reduït, que l’Ajuntament com a administració més
propera al ciutadà i aquella que dóna més servei directa al ciutadà no hagi de pagar
un 10 % o un 21% amb serveis o amb béns que ha d’adquirir, sinó que pagui per tot un
4%. Això seria un bon estalvi i guanyaríem moltíssims diners, amb això només estaríem
guanyant molts diners, que algú solucioni d’una vegada per a totes que una llei, que
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ningú s’ha atrevit a canviar o que ningú canvia i que ve de l’època de les concessions
d’autopistes de quan teníem un altre règim, fins i tot, resulta que estiguin bonificant un
IBI d’autopistes que nosaltres podríem ingressar anualment 150 o 200.000 € i que ja seria
l’equivalent a una paga o a més d’una paga. Per què no es soluciona d’una vegada
això? Per què ha de bonificar l’estat a una entitat, a una empresa privada que, a més
a més, és de l’estat i que està fent inversions amb l’estranger. Per què hem de fer això?
Això són coses que s’haurien de plantejar i no plantejar que he de renunciar, primer
que no cobraran els treballadors de l’administració la paga extra, no és correcta i
segon, que per simpatia, per solidaritat, diguem-li com vulguem, que entenem que
hem de tenir i que és necessari que això ningú dubte que l’hagin de tenir els
treballadors de l’administració, doncs que algú hagi de fer una cosa tan forta com
renunciar a dret com a treballador. Jo crec que això no és una bona solució. Això no
és una bona alternativa i des del nostre punt de vista, nosaltres considerem que no
podem donar suport a la moció, tot i entenen com he explicat i ja ho hem dit i, per
tant, això jo crec que tots estaríem d’acord, però que per solucionar o per intentar
solidaritzar-nos amb una injustícia, que cometéssim una altra injustícia. Els treballadors
han de treballar, els treballadors han de fer la seva feina, els treballadors han de
cobrar el seu sou i han de fer allò, tenen dret a unes prestacions per la feina que fan.
Tots fem la nostra feina, nosaltres també, és una feina que de vegades, tampoc és
una feina reconeguda i més en aquests moments no. Tothom considera que els polítics
i estem dins de la bossa dels polítics. Nosaltres en l’àmbit petit, si volem, però són
polítics tots, doncs ningú valora la nostra feina i és una feina molt important, és la feina
que fa que els ajuntaments petits, mitjans, grans, tiren endavant, intenten sortir del pou
en el que estem i tots fem tot el que puguem i més. Jo crec que ningú pot criticar, que
ningú de nosaltres, ni de l’equip de govern ni de l’oposició estigui fent coses que
passen o que sobrepassen allò que algú ens podria exigir i ho fem perquè ens agrada,
és cert, però també perquè tenim un sentiment que hem de fer un servei al ciutadà i,
per tant, jo ho veig completament fora de lloc aquesta petició. Solidaris sí, però
busquem altres maneres de solidaritzar-nos amb els treballadors i aquí ens trobarem jo
crec que tots una altra vegada.
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Manel Álvarez. Sr. García Lorenzana?
Sr. García.- Sense ànims de polemitzar amb el Sr. Álvarez perquè en el fons estem
completament d’acord en què la millor solució per aquest problema seria que no
haguéssim de tenir aquest debat. Ni aquest debat en aquest punt ni en el punt anterior
que ens ha costat tant aprovar. Segurament, ningú dels que estem aquí ni tan sols el Sr.
Alcalá del PP. Entén molt bé què és el que pretén el govern amb aquestes mesures,
però també resulta curiós que el govern central aprovi unes mesures de reducció
d’una paga extra a tots els funcionaris públics, fins i tot a les administracions que ... i
excloguin, precisament a tots aquells que estan al davant d’aquesta administració i a
tots el diputats que han aprovat aquesta mesura. Això, com a mínim, resulta sorprenent
parlant d’un tema de política general que aquí no podrem solucionar. Respecte a tot
el que vostè ha comentat, ja dic no li puc rebatre res perquè estic totalment d’acord.
El que sí considerem nosaltres és que això no és una falsa solidaritat, sinó que
precisament, perquè la feina política i els polítics estem tan desprestigiats en aquest
país. Algunes bones raons per estar desprestigiats, nosaltres que som polítics locals que
no som professionals de la política i que estem més a prop tant dels funcionaris, perquè
aquí ni estem al davant d’un Ministeri amb centenars de milers de funcionaris, sinó amb
unes poques persones que tots pretenen pel nom i per la cara i que també estem més
a prop de la gent del poble, dels ciutadans, moltes vegades malgrat que no és
estrictament la nostra funció també hem de donar exemple i pensem que aquesta és
una forma, un petit gest per donar aquest exemple i també demostrar que no tots els
polítics som iguals. Entenc totes les raons, entenc les raons dels sous que estan fixats en
aquest ajuntament, és un debat que ja vam tenir en el ple del cartipàs. Ho entenc,
però nosaltres ho entenem d’aquesta altra manera també una forma de donar un
exemple de solidaritat perquè nosaltres també considerem que estem tots muntats en
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el mateix vaixell que els funcionaris que, en aquest cas, s’han vist que no poden cobrar
la paga de Nadal. Simplement, és això, ja li dic no és per entrar en polèmica, sinó
simplement per deixar clara la nostra postura perquè en el fons del tot, crec que tots
els que estem asseguts aquí, estem completament d’acord amb aquest tema.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. García Lorenzana. Alguna altra intervenció? Iniciativa no,
Esquerra? Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Un últim comentari? I molt curt, però nosaltres en la reunió de govern de fa
una o dues setmanes vam plantejar la següent situació. Davant d’aquesta injustícia,
busquem una alternativa, una solució al problema que generarà aquesta injustícia i és
que alguns treballadors no arribaran a final de mes i això és així. Hi ha gent que
compte amb la paga extra per tapar els forats que va generant durant uns quants
mesos, no?
L’alcalde, que és qui més es mou en ambients polítics de la comarca i en reunions
d’alcaldes i etc. ens va transmetre una realitat que està passant a la comarca i
aquesta realitat és que molts secretaris de diferents administracions, sense anar més
lluny, el propi del consell comarcal recomana i a més, ho fa amb arguments jurídics,
que atesa la situació generada pel decret i entenent que les diferents escletxes que
han anat sortint i que algú ha intentat aprofitar per pagar aquesta paga que en els
pressupostos municipals teníem els diners i en els nostres també. Les diferents escletxes
com diuen que han anat sortint i que s’han anat descobrint i que algú ha tingut la
mala “pata” d’anar publicant i d’anar ah, jo ho faré així, jo ho faré així, doncs el dia
següent sortia un comunicat del Ministeri dient : “això no es pot fer” i als 4 dies sortia un
altre dient: això no es pot fer i ara mateix la sensació que hi ha és que no es pot fer,
pràcticament, res. No es pot fer ni una bestreta i això és una cosa que ha transmès
diferents informes jurídics d’administracions, fins i tot de partits i això ha arribat a
consells d’alcaldes. Això ha provocat que alcaldes de ciutats importants de la
comarca hagin decidit que no faran, per exemple, una bestreta i n’hi ha d’altres que
han dit que tiraven pel dret la faran, però alcaldes de ciutats importants han dit que
no faran res. Nosaltres, en aquella reunió de govern en què l’alcalde ens posava
aquesta problemàtica que pot comportar que a ell personalment, com a alcalde, li
imposin una sanció del tipus que sigui o que vingui una parella a nivell patrimonial o a
nivell personal. Tot això que pot passar-li a l’alcalde i que és possible que passi,
nosaltres vam dir, escolta’m tot i que pot passar això. Nosaltres el que no podem fer és
negar l’ajuda a qualsevol treballador de l’Ajuntament que necessiti els diners, aquest
qualsevol pot ser un, dos o poden ser tots. Davant d’aquesta situació, algú va plantejar
i jo crec que val la pena dir-ho, tots més o menys vam estar d’acord en què l’alcalde,
que és qui més se l’està jugant, hauria de tenir el recolzament, com a mínim, de l’equip
de govern en aquest tema. Si ell tira endavant amb una decisió d’aquest tipus que se
l’està jugant, perquè li estan dient: si fas això, vindran a per tu, doncs que la resta de
companys de l’equip de govern ens solidaritzem amb l’alcalde que es solidaritza amb
els treballadors i estarem en el mateix paquet i si ens reclamen 134.000 €, doncs
haurem de respondre a veure què passa 134.000 €. Algú va dir que això es podia
plantejar en un ple i que si l’alcalde s’ho jugava , si l’alcalde feia això perquè no ens
podíem solidaritzar tots i plantejar doncs que escolta’m ens la juguem pels treballadors
de l’Ajuntament de la Roca i diem una cosa que, al nostre entendre, entendre
d’alguns en particular, sí que era una solidaritat diferent, no dic que el plantejament
de la moció tampoc ho sigui, eh, però és una solidaritat en el sentit de dir, escolta’m
ajudarem a gent que realment ho necessita a gent que està, que té un problema i
com ho fem? Doncs ens mullem i ens mullem d’una manera que vindran a per
nosaltres, però nosaltres estem aquí perquè creiem que hem de donar resposta a un
problema que no hem generat nosaltres, però que podem trobar una solució. Aquesta
per a nosaltres i per a alguns particulars era un bon sistema de solidaritzar-nos, ens
mullem, ens mullem a fons, tenim 134.000 € que ens podem trobar que als 15 dies o al
20 dies del mes de gener primers la gent comenci a demanar diners i nosaltres tot i que
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ens estan dient que no podrem donar, que no hauríem de donar aquests diners,
entenem que no podem dir que no, tot i que, també entenem que ens estan dient
que anirem per vosaltres. Ho hem de fer de la millor manera possible perquè ho fem i
a més a més, tinguem les esquenes cobertes que si vénen, doncs que ens puguem
defensar. Això està decidit. Això s’ha comunicat als treballadors. Nosaltres, farem
aquesta bestreta. Hem demanat que els treballadors siguin conscients del problema
que hi ha i que si algú no necessita doncs que ho estalviï i si algú ens ho ha de
demanar al febrer, doncs que no ho faci al gener. Si algú ho pot fer el dia 20 que no
ho faci el dia 2, però hem demanat i hem dit la realitat i és que ens estem mullant, ens
estem mullant i amb el pressupost del 2013, en què estem treballant tenim la partida
modificada de bestretes perquè considerem que això és real, que és un problema real
que tindrà molta gent és una altra manera de solidaritzar-nos i aquesta és, escolta’m
posarem allò que haguem de posar perquè resulta que si vénen per algú, doncs aquí
està l’alcalde i està l’equip de govern que haurà de donar resposta a les decisions que
s’estan prenent. Ja som solidaris, som solidaris fins aquest punt i el primer l’alcalde que
se l’està jugant segons diuen. Això és veritat, és així, aquesta va ser ahir o abans-d’ahir
que vam tenir una assemblea amb els treballador i vam haver d’explicar que
escolta’m qui ho necessiti que hi compti, fem-ho de manera ordenada. Sobretot que
es noti el mínim possible, però qui necessiti els diners, ens haurem de mullar i ens
mullarem perquè creiem que ho hem de fer, això entra en la feina que ha de fer un
equip de govern o un polític. Un polític d’un municipi que coneix, a més a més, a tota
la gent del poble, però a moltíssima gent de l’Ajuntament, treballadors de
l’ajuntament perquè són veïns del poble. Intentem trobar solucions a aquests
problemes, però, de veritat, això és intentar trobar una solució. Renunciar a un sou és
una manera de solidaritzar-se amb qui? Amb el govern central ? Trobem maneres de...
jo crec que si ens trenquem una miqueta el cap entre tots, trobarem maneres de
solidaritzar-nos amb els treballadors que tots volem trobar-les, però que no siguin
aquestes perquè és que per això deia jo abans que no és solidaritat aquesta. És una
cosa diferent que podem fer, perquè no? Però jo crec que si el que volem és ajudar ,
intentem trobar maneres d’ajudar i aquesta que hem explicat en assemblea és una i
ens mullarem i ens mullem i l’alcalde va ser el primer que va dir: si us plau, si algú
necessita que ho faci, estem aquí i això pot tenir conseqüències, però ho haurem de
fer, només volia dir això, eh? .
Sr. Alcalde.- Gràcies Senyor... Sr. Estapé del PSC?
Sr. Estapé.- ... Consell Comarcal... d’hisenda i temes de personal, només dir-li estem tots
d’acord, que hi ha alguns matisos amb els quals ...jo respondré al que vostè ha dit, eh?
...concret és la persona que tingui necessitat real d’una bestreta l’any que ve ja sigui
del Consell Comarcal com de l’Ajuntament de la Roca, nosaltres esperem i estem
convençuts que arribarà aquesta bestreta perquè, a més a més, es pot fer legalment, li
explico perquè per a mi, això no és mullar-se, això és complir que hi ha una normativa
que permet donar aquesta bestreta. El que es posa a discussió és que, bé, pot haver-hi
un 10 % de la plantilla que pugui necessitar potser un 20, un 30 un 40, un 50, un 60 %
potser que pugui necessitar i si està justificada és que legalment es pot donar la
bestreta, el que la secretaria del consell comarcal diu és que si es dóna el 100 % no
cola i aquí el Ministeri entrarà ... parlant clar perquè és evident que no totes les
persones que treballen al Consell Comarcal i a l’Ajuntament de la Roca tenen
necessitat. Ara si és un 60 % i està justificat i porten la nòmina, porten la seva situació al
seu nivell de renta la problemàtica personal que sigui, vostè està complint la llei, eh?
Vostè... de les normatives, vostè li pot donar una bestreta, el que no pot fer és donar
aquesta bestreta sense que estigui justificada la necessitat, per tant, jo espero que
qualsevol treballador de l’Ajuntament de la Roca que demani la bestreta i justifiqui la
necessitat és molt gran i... molta gent, se li dóna perquè hi té dret.
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Sr. Alcalde.- Bé gràcies, Sr. Estapé, jo en el meu torn d’intervenció, el que m’agradaria
demanar-li al grup municipal del PSC és que retiri aquesta moció i no l’haguem de
passar a votació.
Se’ns fa molt desagradable a tots els que estem en política local un fet que no es dóna
en gaires feines o gairebé en cap feina que és que en el ple del cartipàs ens hem
d’autocollocar el sou. El sou de la remuneracions que reben els càrrecs electes de les
corporacions locals hauria d’estar fixat per llei i el dia que estigui fixat per llei i sembla
ser que s’han anunciat avantprojectes de llei i hi haurà un moment en què això serà
així, en aquest moment, aquests debats deixaran d’existir. Se sabrà exactament a què
correspon. Serà just o injust, serà atractiu o no, però en tot cas tothom que concorre a
unes eleccions municipals sabrà exactament i clarament on es situa i on va. En aquest
moment els sous s’han d’aprovar per cartipàs. Nosaltres som un govern en minoria i,
per tant, per poder aprovar el cartipàs, hem d’anar a buscar el recolzament dels altres
grups municipals, per tant, a l’Ajuntament de la Roca no hi ha cap abús sobre cap sou,
el més lògic i natural perquè no som una majoria aplastant que hagués pogut prendre
una decisió arbitrària. No ha estat així, hi ha un sou pactat i un sou pactat a la baixa.
Llavors quan vostè parla de donar exemple, potser el que hem de fer és explicar-ho
perquè és molt fàcil dir amb gestos que són visibles. L’alcalde de Montornès es baixa el
sou un 25 %. L’alcalde de Montornès és d’Esquerra Unida i alternativa, si no ho recordo
malament, doncs pot fer aquest gest, això vol dir que l’alcalde anterior tenia un 25 %
més alt, crec que l’anterior era del PSC. Què passa amb un ajuntament com
Montornès, que és superior a 10.000 habitants. A l’Ajuntament de la Roca a l’any 2007,
a l’agost de 2007 vam superar els 10.000 habitants i en aquell moment podríem haver
anat a un sou de l’ordre d’un 30 o un 35 % més alt i no ho vam fer i portem 5 anys així,
és a dir, portem 5 anys donant exemple Poder el que hem de fer és explicar-ho.
Expliquem-ho que estem donant exemple els òrgans de govern de l’Ajuntament de la
Roca i aquí estem tots inclosos. Les retribucions dels grups municipals, les assignacions
per assistències a plens que tenen vostès, els regidors de l’oposició. Tots estem donant
exemple, estem de l’ordre del 50 % de les reclamacions d eles entitats municipalistes. A
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, hi ha pocs diners per fer política, pocs diners i la
política necessita alguns diners, els que siguin, no cal grans quantitats ni cal gran
abusos, però necessita alguns diners, com li ha dit el regidor d’hisenda, quina solidaritat
és aquesta? Solidaritat amb qui? El treballador municipal se li reté una paga i se li
retribuirà d’aquí a dos anys i en forma de fons de pensions sembla, no se sap ben bé
com serà. Quin problema té el treballador municipal? Que no té liquides immediata,
però no perd la paga. El que estan demanant vostès és que tots perdem aquest 7,14 %
que és una paga sencera i això no es recupera de cap manera, nosaltres no estem
sotmesos a conveni, nosaltres no estem amb unes retribucions elevades i a més a més,
estem fent una feina que l’hem de saber explicar i valorar perquè la nostra feina no
s’acaba a les 3 de la tarda. Són ara les onze de la nit i estem aquí, però això ens passa
molts dies, per tant, o som capaços d’explicar als ciutadans i a les ciutadanes perquè
serveix la nostra feina o realment, cada cop tindrem més dificultats per fer política i
cada cop tindrem més dificultats per trobar persones honestes que vulguin estar en
aquests lloc. Llavors, compte amb el que estem fent perquè aquesta és una solidaritat
mal entesa. L’equip de govern votarà que no a aquesta moció si no es retira i això pot
ser mal interpretat i amb això ens fem mal tots. Tots els que estem en aquest escenari
de servei als ciutadans, que no és un escenari fàcil i que ens implica que cada vegada
que trobem un ciutadà pel carrer, ens demani, ens transmeti el problema que té, sigui
personal, sigui collectiu, etc, per tant, aquesta feina que estem fent i que està mal
retribuïda, molt mal retribuïda, si encara la retribuïm pitjor, ens posa en uns escenaris de
poca qualitat democràtica al final i realment, de desinterès per moltes capes de la
societat i això no és bo, hem de saber molt bé què és el que tenim entre mans. Ja
estem donant exemple, fa 5 anys que estem amb un salari molt inferior a les
recomanacions de les dos entitats municipalistes de diferents colors polítics que es
posen d’acord i que fixen unes orientacions i que, en principi, s’agafen com a dogma.
S’ha donat la circumstància que en el ple del cartipàs el grup municipal del PSC no va
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votar a favor d’aquestes retribucions baixes i ho vam retreure i ho vam retreure per una
raó perquè nosaltres mai havíem discutit d’aquest tema, ja es prou delicat haver de
posar-se el sou. En els 2 mandats que vam estar a l’oposició, quan l’anterior alcalde
ens va dir aquest serà el sou i està dins d’aquestes orientacions, cap problema
Salvador, estem d’acord i el votàvem a favor i això és el més honest i el millor que
podem fer en política i en aquest moment, si aquí es produís una situació d’abús, si
tinguéssim unes retribucions elevades, quan el regidor d’hisenda se’n va d’aquí a les 2
de la matinada, un dia, un altre dia i un altre dia. Això no té preu, per molt que cobri
no li estarem retribuint aquest esforç, ni a ell ni a cap de nosaltres, a vostès que fan
oposició, quan han de venir a buscar aquells documents que, de vegades, no els hi
donen els que demanen, estan perdent hores de la seva feina, del seu espai personal,
etc, etc. etc. és molt complicada la feina política, molt complicada, si a més a més, no
està retribuïda , doncs realment arribarà un moment que les institucions quedaran en
altres mans, quedaran en mans o de tecnòcrates o de populistes i això és molt perillós i
jo crec que aquí hem d’orientar el debat i aquesta és una solidaritat mal entesa.
Insisteixo, jo demanaria que es retiri aquesta moció. S’ha vist per l’explicació de vot,
s’ha vist que aquesta moció no podrà prosperar i, per tant, no anirà enlloc, però en tot
cas, a veure, nosaltres l’hem posat en l’ordre del dia com sempre que hi ha algun
tema polític, com sempre que hi ha la voluntat de debat, d’obrir al màxim la voluntat
en l’àmbit municipal d’idees i, per tant, l’estem debatent democràticament, però
aquesta moció no prosperarà, jo els proposo que la retirem i que aquest tipus de
debats, els tinguem d’una altra manera més clara, més particular i que si realment
hem d’arribar a un acord de consens en la línia del que hem estat treballant abans de
l’ordenança fiscal, en la línia del que vam treballar en el pressupost doncs, realment,
hem d’arribar a la conclusió que els òrgans de govern estan excessivament retribuïts,
doncs parlem-ho internament en el mateix pressupost i dir, escolta, hem de donar una
volta de cargol i posem no sé quina xifra, doncs parlem-ho, però no d’aquesta manera
perquè les retribucions que hi ha en aquest ajuntament, ho han dit els regidors que han
intervingut al principi, estan absolutament per sota de les recomanacions i per sota de
la mida de la responsabilitat i de la dedicació que necessita aquest municipi i això, jo
crec que ho hauríem de tenir tots clar. No sé si insisteixen en defensar la moció. Algun
comentari més?
Sr. García.- Estic o estem en part d’acord amb el que vostè està dient. Ja he dit abans
que les retribucions en aquest ajuntament són baixes, però també li vull recordar que
hem aprovat tota una sèrie de modificacions ... si mirem les retribucions d’aquest
ajuntament, des del punt de vista del que recomanen les obligacions dels municipis,
estem molt baixos. Si ho mirem des del punt de vista de totes aquestes persones que ...
els nostres sous, no tots, són un luxe. Nosaltres ho mirem des d’aquest punt de vista. Més
endavant, quan aquesta situació hagi millorat i tots disposem de més recursos, no
només les administracions públiques. Evidentment, que haurem de seure i parlar sobre
les retribucions de la feina política perquè és important que aquesta feina s’hi dediquin
persones honestes i que no estiguin aquí pel sou o que no necessitin el sou, sinó el que
volen és el poder per alguna cosa. És a dir, tant dolent és la tecnocràcia com el
populisme. Desgraciadament, sembla que tendim cap aquí i amb això estem d’acord,
pe`ro ja ho he dit abans i no vull continuar polemitzant, és a dir, la nostra intenció és
que fem un gest cap als funcionaris d’aquest ajuntament que perdran una paga extra.
Si vostès, com a equip de govern, malgrat que votaran que no i, evidentment aquesta
moció quedarà rebutjada, són capaços de trobar una fórmula imaginativa perquè, en
cas d’aprovar-se aquesta moció, aquests diners tampoc no es perdessin, doncs
estaríem encantats de sentir la seva proposta, ara, o més endavant. No vull allargarme i tornar a repetir els documents, és a dir, des del punt de vista de la gent que estem
intentant ajudar aprovant totes aquestes coses que hem aprovat avui. Els nostre sous,
m’incloc el de tots, són un luxe, però des del punt de vista dels municipalistes,
evidentment estem molt baixos. Quan la situació econòmica millori, evidentment, que
haurem de seure tots i posar aquest sous al que realment es mereixen l’alcalde i els
regidors d’aquest municipi.
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Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies, només apuntar una cosa, jo no diria mai que un sou
com el que tenim aquí és un luxe, en tot cas, amb una conjuntura tan complicada,
potser és un luxe tenir feina, però això és molt trist perquè això, lamentablement, és la
desgràcia per la qual està passant país. El que hem de fer tots és treballar molt i
treballar molt més, que és el que estem fent per molts menys recursos, perquè estem
treballant molt més, però tenim molts menys recursos per aixecar aquest país i per
donar oportunitats a la nostra gent i això és el que hem e fer i per això necessitem un
mínim de retribució perquè és que al final, hi haurà un moment en què no podrem ni
venir perquè haurem de sobreviure d’una altra manera, per tant, siguem conscients, jo
no diria mai aquesta paraula de que això és un luxe.
Bé, en tot cas, com que veig que persisteixen en mantenir la moció. Si, Sr. Albert Gil?
Sr. Gil.- Ja que estem entrant en aquests temes, jo el luxe avui en dia és treballar, però
també els he de dir que, per exemple, i així de clar, jo venir a un ple és més d’un 10 %
del que cobro treballant a diferents horaris, treballant tarda i nit, treballant, per
exemple aquest Nadal, tret del dia de Nadal, però perquè l’he canviat per cap d’any
perquè si no hagués treballat tota la setmana, per tant, vull dir que siguem conscients
cadascú de les situacions i del que parlem. No cal anar massa lluny, cadascú té les
seves situacions, jo sóc menys que mileurista i, probablement, estic del que ingressava
personalment abans de la crisi, estic ingressant més de 2.000 € menys al mes de la
meva feina que tenia en el sector privat, per tant, vull dir que i entenguin també el
sentit meu vot. Si ho he de mirar a nivell personal i a nivell de cabreig i de mala llet que
t’entra, no voldria ni que cobréssim els partits ni que cobréssim les assistències ni que
ningú cobrés, el problema d’això és que aquí ens vindria qualsevol persona només pel
seu pur interès i interès personal.
Sr. Alcalde.- Només un matís, Sr. Albert Gil, el que vostè cobra per assistència a ple,
l’indemnitza de les hores que passa aquí, però també de tota la feina que fa política,
reunions, trobades, atenció a veïns que el puguin requerir, associacions, entitats,
assistència a events, actes i tot això no té remuneració, per tant, si vostè ho posa en la
justa mesura del temps que dedica a l’Ajuntament no li sortiran els números d’aquesta
manera, li sortiran molt inferiors, molt per sota i és aquesta la situació i això un regidor
de l’oposició ho ha de fer, doncs un regidor de l’equip de govern molt més i,
evidentment, no estem demanant res extraordinari, simplement, uns mínims per poder
exercir amb dignitat la feina política, que és la feina de servei a les persones i d’ajudar
a les persones a sortir endavant, no tenim excessius recursos des de l’administració
local per general lloc de treball i per donar certes prestacions que ens correspon a
nosaltres, però sí que estem fent una feina aquí que si es van concretant una sèrie de
coses que es treballen, doncs tard o d’hora poden donar, com a resultat, que el
nostre entorn, el nostre poble i que els nostres ciutadans i ciutadanes rebin el benefici
d’aquestes actuacions i tot això necessita hores, hores i hores i uns mínims de
remuneració, uns mínims. Nosaltres no marxem a les 3 de la tarda com els funcionaris,
sinó que tenim moltes més hores darrera i tenim hores en horaris absolutament fora del
que serien els convenis collectius, per tant, tinguem molt present el que estem fent i
tinguem molt present com portem a debatre una moció d’aquest estil on ens pot
portar a cap lloc bo i això, realment, és un debat que s’està installant en la nostra
societat i està perillosament installat en aquest moment, només cal mirar els
comentaris que corren per internet i els comentaris que es posen a les notícies dels
diaris i realment, si seguim abundant amb els desprestigi de classe política, estem
donant totes les eines i tots els instruments a altres tipus de sistemes i això és molt
perillós, això és el que hem de tenir en compte i és que cap on ens pot portar a
aquests escenaris.
Bé, jo crec que hem fet prou debat. Si no la retiren, doncs passem a votació
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No, es produeix un empat a 8 sís, 8 nos i una abstenció.
Passem a votar en segona volta i utilitzaré el vot de qualitat de l’alcalde. Passem a
votació .
No, desestimada la votació per 8 vots negatius amb vot de qualitat, 8 vots favorables i
1 abstenció.

Conclòs el debat per l’alcaldia, el dictamen es desestima per 8 vots en contra
manifestats pels grups municipals de CIU, del P.P, 8 vots a favor manifestats pels
regidors del grup municipal del PSC i d’IVC-EUIA i 1 abstenció manifestada pel regidor
d’ERC.
Tot seguit, en una segona votació, el dictamen es desestima per 8 vots en contra
manifestats pels grups municipals de CIU i el vot de qualitat de l’alcalde, del P.P, 8 vots
a favor manifestats pels regidors del grup municipal del PSC i d’IVC-EUIA i 1 abstenció
manifestada pel regidor del grup municipal d’ERC, el qual, literalment, diu:
“Antecedents
Davant l’actual situació de recessió econòmica i de destrucció de llocs de treball
que ve patint el nostre país des de l’any 2007 fins avui; i davant el conseqüent
problema de reducció progressiva dels ingressos de les administracions públiques
municipals, els responsables polítics dels ens locals hem de ser molt responsables
en l’elaboració i execució dels pressupostos, tenint en compte l’aplicació de
criteris i mesures com l’austeritat i contenció en la despesa, l’optimització dels
recursos i la priorització de les necessitats amb clara vocació de garantir les
polítiques i prestacions socials que com a administració local ens competeixen, o
aquelles que generen dinamisme econòmic.
Atès que com a conseqüència de les mesures adoptades pel Govern, mitjançant
el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, a fi de garantir l’estabilitat
pressupostaria i el foment de la competitivitat, el personal al servei d’aquest
Ajuntament veurà reduïdes les seves retribucions corresponents a l’any 2012 en la
quantia corresponen a la paga extraordinària del mes de desembre ( equivalent
a un 7,14% quan hi ha 14 pagues).
Atès que els membres d’aquest Grup Municipal consideren que ha de ser
aplicada una mesura econòmica equivalent a les retribucions i indemnitzacions
dels membres i grups polítics d’aquest Ajuntament.
PROPOSTES D’ACORD
Davant dels fets abans exposats, els membres del Grup Municipal del PSC de la
Roca demanem un Ple extraordinari per a plantejar la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar una reducció del 7.14 % de les retribucions anuals corresponents
a l’exercici 2012 dels membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva
i parcial, i dels càrrecs eventuals de lliure designació, que s’aplicarà en el primer
trimestre del 2013.
Segon.- Aprovar una reducció del 7,14% de les indemnitzacions anuals
corresponents a l’exercici 2012 dels membres dels grups polítics municipals, que
s’aplicarà en el primer trimestre del 2013.”
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Bé, aquest era el darrer punt de l’ordre del dia. Sí, Sra. Carmen las Heras?
Sra. Las Heras.- Sí, nosaltres havíem presentat una moció en defensa del català i del
model d’immersió lingüística que no ha estat incorporada en aquest ple i el que voldria
demanar a tots els grups polítics o a gairebé tots és que preparessin una moció
conjunta en defensa del català i del model d’immersió lingüística perquè, de veritat, el
senyor Wert ens està atacant d’una manera molt forta i a l’escola on vivim i aprenem
en català sense cap problema i crec que com a ajuntament ho hem de fer i hem de
lluitar perquè l’escola continua sent el que ha estat sent aquests darrers 30 anys i com
a professional, no vull ni penso tornar enrere. Només volia comentar-vos això.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Estaríem totalment d’acord, aquesta moció es va
presentar recentment, hem tingut poc temps per debatre-la perquè teníem temes que
ens han fixat una miqueta l’ordre de prioritats. Hi ha també un acord del manifest del
consell escolar de Catalunya que podia servir de referència. Els diferents partits tenim
mocions en el mateix sentit i en tots cas, jo crec que hem de treballar en aquesta línia i
en el ple ordinari del mes de gener, debatre una moció o en tot cas portar una moció
que puguem assumir conjuntament, jo crec que hem de tenir tota la força de tot el
consistori i que no hi ha d’haver cap dificultat perquè ens posem d’acord i en tot cas,
ens donem aquests dies de vacances, de festes perquè el mes de gener puguem
aprovar aquesta moció conjunta.
Aquest és el darrer ple de l’any i en tot cas, ara ens deixarem les bones festes i el bon
any, però abans, tenim molt activitat en el municipi, la societat civil, doncs té encara
molt illusió i molta empenta de fer coses i des de l’ajuntament també, us convido a
participar en el actes, aquest cap de setmana hi ha pessebre vivents a la Torreta,
tenim el concert de Nadal i després tenim tota l’activitat de parc de Nadal i temes de
cavalcades de reis, etc., per tant, són dies en què el municipi està molt viu i està
realment, amb força activitat i convido a tots i a totes a participar en aquests actes.
Sense més bon Nadal i que comencem el 2013 i el tinguem millor que el 2012
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 23 hores i 14 minuts del dia indicat en
l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,
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