ACTA DE LA SESSIÓ EXTRARODINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 19 DE
DESEMBRE DE 2013 Núm. 08/2013.

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 Raimí 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 5 minuts del dia indicat a l’encapçalament, a
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Illm. Sr. Alcalde,
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, assistits per
la que sotasigna secretària accidental, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del
quòrum legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal,
es procedeix, amb l’assistència de la interventora accidental, Anna Moreno Castells, a
la realització de la Sessió Plenària Extraordinària i urgent, prèvia convocatòria per al dia
d’avui a les 20:00 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 – Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a
l’exercici de l’any 2014.

Sr. Alcalde.- Bona nit, donem inici a la sessió plenària extraordinària i urgent quan són
les 20 hores i 5 minuts.
A.1 – Resolució d’allegacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a
l’exercici de l’any 2014.
Sr. Alcalde.- Tenim un únic punt de l’ordre del dia que tracta de la resolució
d’allegacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici de l’any
2014. Té la paraula el regidor d’hisenda el Sr. Manel Álvarez.
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Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. El dia 30 d’octubre de 2013, aquest ple va aprovar
provisionalment les ordenances fiscals per a l’any 2014. Aquestes ordenances han estat
publicades en el butlletí Oficial de la província del dia 7 de novembre de l’actual.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat 2 allegacions, 1 presentada el
dia 13 de desembre del 2013 pels Srs. José Aspe i Carme Viguetà en nom i
representació de la mercantil Value Retail, SL i amb número de registre 7749 i el dia 14
de desembre de 2013, el Sr. Miquel Estapé Valls en representació del grup municipal
del PSC amb número de registre 7793.
Passem a comentar cadascuna de les allegacions. Pel que fa a les allegacions, de
Value Retail, l’escrit argumenta que van demanar vista de l’expedient administratiu de
l’ordenança fiscal número 17 i que mancava la perceptiva memòria econòmica i
financera. Hem de dir que des d’intervenció no es té constància que cap representant
de Value Retail hagi demanat còpia ni consulta de l’expedient de les ordenances
fiscals per aquest exercici de l’any 2014 i per l’altra banda també hem de dir que
l’estudi de costos ha estat sempre dins de l’expedient d’aquesta ordenança, per tant,
es proposa la desestimació de l’allegació.
Passem a comentar l’allegació del grup del PSC, presentada pel Sr. Miquel Estapé. Hi
ha diferents apartats. La primera allegació seria la relativa a la congelació dels tributs
de les ordenances fiscals atès l’IPC interanual. Aquí hem de comentar, com ja es va
dir amb l’aprovació inicial de l’expedient, que les ordenances fiscals s’elaboren el mes
de setembre i que històricament i sempre, històricament en aquest ajuntament s’ha fet
i s’ha tingut en compte l’IPC del mes anterior que és el mes d’agost, per tant, el que es
proposa és desestimar aquesta allegació en base a allò que ja es va aprovar
inicialment.
L’allegació núm. 2 parla de la manca d’adaptació a la llei 11/2007 en relació a
disposar d’una seu electrònica i publicar la informació pública amb totes les garanties
de seguretat i legals. Aquí hem de dir que la publicació de l’aprovació provisional de
les ordenances fiscals ha estat realitzada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i el fet
que l’Ajuntament no hagi creat la seva seu electrònica no és objecte d’allegació a
les ordenances fiscals, per tant, es proposa la desestimació d’aquesta allegació.
L’allegació número 3 relativa a la insuficient publicitat i transparència en la publicació
de les ordenances fiscals. S’ha fet tot com s’havia de fer, s’ha publicat on s’havia de
publicar, ha estat penjada en el tauler d’anuncis i, per tant, es proposa la desestimació
d’aquesta allegació.
La número 4 en relativa a la llei 11/2007 en relació a no demanar documentació en
propietat de l’administració. Ja es va comentar a la comissió informativa que les
ordenances fiscals d’aquest any incorporen un redactat en el qual queda clar que
l’administració no caldrà que demani la informació que ja té a disposició de la
mateixa i, per tant, es proposa també desestimar aquesta allegació.
L’allegació número 5 relativa a la manca d’estudi econòmic d’alguns conceptes de
la taxa de gual. Aquí hem de fer alguns comentaris:
En quant al primer apartat que el Sr. Miquel Estapé parlava de l’estudi de costos de la
installació de pilona i de la pilona addicional, hem de dir que sí que consta a
l’expedient i que fins i tot, li vam fer arribar al Sr. Estapé per correu electrònic en data
13 de desembre de 2013.
En quant a la placa de gual permanent, hem de comentar que fins ara estava a
l’ordenança fiscal número 7 i l’única cosa que s’ha fet és traslladar-la a la 14, que és la
de guals.
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En quant a la manca d’estudi de la baixa de reserva de minusvàlids i la manca de
reserva d’estacionament. Aquí hem de dir que és veritat que manca aquest estudi
econòmic. Si bé que és cert que agafàvem una equiparació de la baixa de gual que
ja existia en l’ordenança, per tant, hem de dir que s’admet aquesta allegació.
També comentava el Sr. Estapé la manca de l’estudi de la senyalització horitzontal i
vertical de la reserva de minusvàlids. Hem de comentar que fins ara hi havia un estudi i
es parlava de senyalització. No es feia diferenciació entre horitzontal i vertical, però és
cert que manca l’estudi de la reposició de la placa de gual i, per tant, el que
proposem és que s’estimi parcialment aquesta allegació. Hem preferit per seguretat
jurídica i en recomanació de la Diputació no portar aquests estudis que estaven
treballats i que ja teníem a aquest ple i el que farem, tenint en compte que aquesta
ordenança en concret, la de guals, no és una ordenança que meriti a partir del dia 1
de gener en principi, es portarà a un ple, que podria ser el de gener o a un ple
següent. Per seguretat jurídica, tal com vam presentar a la comissió informativa.
Per tant, els acords seria :
-Desestimar l’allegació presentada pels Value Retail Barcelona SL.
-Desestimar l’allegació núm. 1 presentada pel Sr. Miquel Estapé, en nom del PSc.
-Desestimar l’allegació núm. 2 presentada pel Sr. Miquel Estapé, en nom del PSc.
-Desestimar l’allegació núm. 3 presentada pel Sr. Miquel Estapé, en nom del PSc.
- La número 4, també desestimar-la
- I estimar parcialment la número 5 que és aquesta que hem comentat que faltaven
alguns documents en quant a estudis de senyalització horitzontal, reserva de
minusvàlids, etc. de l’ordenança de guals.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari? Comentaris?
Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Sí, un breu comentari. Les nostres allegacions n’hi ha 2 blocs. El primer
que és una allegació més de contingut polític i és de que en la situació en la que està
la societat, els ciutadans del municipi, ens sembla que pujar ni que sigui un 1 i mig per
cent quan l’IPC dels mesos posteriors ha arribat a ser negatiu és excessiu. És a dir,
sembla que per palliar les situacions que tenim, estem intentant exprimir al màxim uns
ciutadans que tenen uns ingressos minvats. Per tant, crec que les administracions
també hem de tenir en compte això i ajustar al màxim possible els increments positius i
en tot cas, mirar més per la qüestió de retallar depeses supèrflues, doncs pel fet de
poder ajustar i equilibrar els pressupostos. Pel que fa a les altres allegacions que són
més de tipus tècnic. N’hi unes que fem més periòdicament en referència a la
transparència, a la publicació i així, no ens posem d’acord en fer-ho. Seria molt fàcil
tenir una seu electrònica perquè això ens ho pot fer gratuïtament la Diputació o la
Generalitat com a ajuntament i tenir aquesta part coberta, per tant, crec que
aquesta és una recurrent. L’altre dia el Sr. Manel ho comentava a la comissió
informativa que era una allegació recurrent, però és que si podem tenir-ho a cost
zero, no costa res, ho fem i ja està, traiem aquest tema del debat i després en el tema
de demanar o no demanar la documentació, en alguna de les ordenances, en algun
punt sí que posa que s’ha d’entregar en paper, potser estaria bé revisar-ho i corregirho perquè si això que està aquí posat es diu, que no hi ha cap dubte, però també en
algun altre apartat es demana una documentació en paper, per tant, per tal que no
hi hagi contradiccions estaria bé acabar-ho de pollir i ja està. Entenc que les
ordenances és un tema feixuc i de vegades aprofitem textos d’anys anteriors i
modifiquem coses i es colen coses, per tant, estaria bé que es fes això i pel que fa a la
taxa de guals, ens sembla bé la proposta, si s’haguessin presentat avui els estudis ja
hagués estat i si no ja es presentarà en un altre moment. El que tinc dubte és si la taxa
de guals no merita a partir de l’1 de gener? És el dubte que tinc perquè el que fa
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referència al pagament dels guals entenc que sí i llavors lo altre és el que no sé i per
tant, el que es trauria seria aquests 2 elements de la taxa de guals i es tornarien a
incorporar després. Ja està
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Algun comentari, Sr. Manel Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí molt breument. La taxa de gual és veritat que he dit que no meritava a
principi d’any. La taxa de gual sí que merita a principi d’any, però en concret en
aquests apartats com és senyalització d’una plaça per a minusvàlids i tot això, doncs
en principi, aquesta sí que no merita, sinó que merita en el moment en què es fa la
petició i, per tant, no és problema. Si proposem fer-ho en un ple diferent del d’avui és
per consell tant de la Intervenció com de la pròpia Diputació. Estarem més tranquils
tots i crec que val la pena fer-ho millor. L’allegació recurrent és la d’obligació de
presentació de documents que l’administració pugui disposar d’ells, no? aquesta sí
que és la que històricament va presentant el seu grup. No la de la seu electrònica és la
primera vegada... bé, tampoc ens barallarem per això. És cert que no ve d’aquí, per
tant, és cert ho estudiarem i de fet, ja ho hem fet, ja es va fer en el seu moment, però
ho vam deixar per altres temes que en principi vam pensar que eren més prioritaris, ho
tornarem a posar en marxa i com vostè ha dit és un tema que tant la Generalitat com
la Diputació segurament ens faran un cop de mà en aquest tema. Respecte de la
sèrie de comentaris que ha fet, ja es va defensar la proposta d’aprovació anterior i,
per tant, no crec que valgui la pena entrar en temes en què ja hem parlat.
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari en segona ronda? Sr.
Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Només un comentari. Jo crec que hem estat capaços de d’això, jo li
demanaria a l’alcalde que en tot cas, no reobri temes en el punt de tancament que
ell té, penso que ha anat el debat prou correcte i això, pe tant, el que demanaria és
que evitem això perquè estem gairebé en portes de Nadal. Vull dir acabem-ho bé i
això ja està.
Sr Alcalde.- Jo només volia dir 2 coses i les diré. Una és que celebro el to, el to
constructiu que suposo que aboca l’esperit nadalenc i, per tant, agraeixo aquest to
constructiu amb l’allegació a diferència d’altres anys que ha permès dotar al
municipi, dotar a l’Ajuntament, dotar a tota la població d’un document amb major
seguretat jurídica i, per tant, s’ha deixat de banda aquestes 3 taxes que calia revisar i
que calia dotar d’un estudi econòmic. Un petit comentari és quan en aquest primer
bloc polític al qual vostè fa esment, quan es parla d’aquesta pujada de l’IPC i que ara
no es tracta d’exprimir al ciutadà, quan recollim diners per l’Ajuntament, recollim diners
per la collectivitat per donar serveis i també per ajudar en ciutadans que estan en
dificultats i com que l’aplicació dels increments és de tipus lineal, doncs això afecta a
tothom, els que estan en millor situació i els que tenen més patrimoni i després les
mercantils, per tant, no és tan dolenta la pujada d’impostos, tot i que estem en una
situació molt continguda, atesa la situació en què ens trobem. Només era fer aquest
petit comentari.
Passem a votació
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots favorables,
manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P i d’ERC i 8 vots negatius
manifestats pels grups municipals del PSC i d’ICV-EUIA, el qual, literalment, diu:
“Atès que el Ple de la Corporació municipal, en sessió extraordinària realitzada el
passat dia 30 d’octubre de 2013, va aprovar provisionalment la modificació de
les Ordenances Fiscals que hauran de regir a partir de la data ú de gener de
l’any dos mil catorze.
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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 31 d’octubre fins al dia 16 de desembre de 2013, 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 7 de novembre de l’actual.
Atès que l’acord es va publicar al diari El Punt el dia 2 de novembre de 2013.
Atès que durant el termini d’exposició al públic s’han presentat les següents
allegacions:
 Allegacions presentades el dia 13 de desembre de 2013 pels Srs. Jose Aspe i
Carme Bigatà, en nom i reprentació de la mercantil Value Retail Barcelona SL
(núm de registre d’entrada: 7749)
 Allegacions presentades el dia 14 de desembre de 2013 pel Sr. Miquel Estapé
Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre d’entrada: 7793)
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 pels Srs. Jose Aspe i Carme
Bigatà, en nom i reprentació de la mercantil Value Retail Barcelona SL.
L’escrit presentat a l’Ajuntament allega que van demanar vista de l’expedient
administratiu i únicament va ser entregada una còpia de la nova versió
modificada de l’Ordenança Fiscal número 17 i que mancava la perceptiva
memòria econòmica financera.
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Aquesta intervenció no té constància que cap representant de la mercantil
Value Retail Barcelona SL hagi demanat còpia ni consulta de l’expedient de les
Ordenances fiscals per a l’exercici 2014.
Per altra banda s’informa que el corresponent estudi de costos ha estat sempre
dins l’expedient per a qualsevol consulta que se li volgués realitzar.
Per tant es proposa la desestimació de l’allegació.
TERCER. Pel que fa a les allegacions presentades pel Sr. Miquel Estapé Valls.
Allegació 1. Relativa a la congelació dels tributs de les ordenances fiscals atès
l’IPC interanual.
Les Ordenances Fiscals s’elaboren durant el mes de setembre octubre de l’any
anterior a l’aplicació d’aquestes. L’IPC interanual conegut en aquell moment és
el d’agost i per tant és amb el que es treballa.
L’allegació sollicita que s’apliqui l’IPC interanual del mes d’octubre o del mes
de novembre, però això és impossible, ja que l’expedient de les Ordenances
Fiscals va ser aprovat el 30 d’octubre quan encara no es coneixia l’IPC dels
mesos esmentats.
Per tant es proposa la desestimació de l’allegació.
Allegació 2. Relativa a la manca d’adaptació a la Llei 11/2007, en relació a no
disposar d’una seu electrònica i publicar la informació pública en aquest espai
amb totes les garanties de seguretat i legals.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 17 relatiu a
l’elaboració, publicació i publicitat de les ordenances fiscals estableix que els
acords provisionals adoptats per les corporacions locals per l’establiment,
supressió i ordenació de tributs i per la fixació dels elements necessaris en ordre a
la determinació de les respectives quotes tributàries, així com les aprovacions i
modificacions de les corresponenets ordenances fiscals, s’exposaran en el taulell
d’anuncis de l’Entitat durant trenta dies, com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que es
considerin oportunes.
L’article 12 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
Serveis Públics estableix que la publicació d’actes i comunicacions que, per
disposició legal o reglamentaria hagin de publicar-se en el taulell d’anuncis o
edictes podrà ser substituida o complementada per la seva publicació en la seu
electrònica de l’organisme corresponent.
La publicació de l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals ha estat
realitzada al taulell d’anuncis de l’ajuntament tal i com estableix l’article 17 de
RDL 2/2004 i que l’article 12 de la Llei 11/2007 no suprimeix.
El fet que l’ajuntament no hagi creat la seva seu electrònica no és objecte
d’allegació en les Ordenances Fiscals.
Per tant es proposa la desestimació de l’allegació.
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Allegació 3. Relativa a la insuficient publicitat transparència en la publicació de
la modificació de les ordenances fiscals.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en el seu article 17 abans
mencionat estableix que es publicaran els acords provisionals i en el punt 2
estableix que les entitats locals publicaran els anuncis d’exposició. Entent així que
la publicació expressa de tot l’acord és innecessària.
L’allegació fa esmen que l’anunci estableix que “l’expedient es podrà consultar
a la Intervenció Municipal en horari d’oficina” si bé és cert, cal remarcar que la
Intervenció municipal ha atès telèfonicament a interessats i per mitjans
electrònics donant resposta a instàncies presentades.
Per tant es proposa la desestimació de l’allegació.
Allegació 4. Relativa a la manca d’adaptació a la Llei 11/2007 en relació a no
demanar documentació en propietat de l’Administració.
Les Ordenances fiscals que enguany es van portar a aprovació per a l’exercici
2014 contemplen el paràgraf següent:
“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.”
L’aprovació de l’Ordenança Fiscal és correcte segons la Llei.
Per tant es proposa la desestimació de l’allegació, però es farà l’aportació a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona que és qui
gestiona els tributs municipals per a que no es solliciti informació al ciutadà que
ja està a disposició de l’Administració Pública.
Allegació 5. Relativa a la manca destudi econòmic d’alguns conceptes de la
taxa de guals.
En quant a l’estudi de costos de la installació de la pilona i la pilona addiccional
si consten en l’expedient i es van fer arribar al Sr. Miquel Estapé per correu
electrònic el dia 13 de desembre de 2013.
En quant a la placa de gual permanent simplement ha sigut un canvi
d’ordenança ja que en l’any 2013 figurava en la Ordenança fiscal número 7
relativa a l’expedició de documents administratius.
Manca l’estudi de la baixa de reserva de minusvàlids i la baixa de reserva
d’estacionament, si bé és cert que s’agafa una equiparació de la baixa de gual
que ja existia en l’ordenança.
Manca l’estudi de la senyalització horitzontal i vertical de reserva de minsuvàlids i
senyalització hortizontal i vertical de reserva d’estacionament, ja que la
senyalització en la ordenança 2013 no recollia el cost que suporta l’ajuntament
pels dos tipus de senyalització, només recollia l’horitzontal.
Manca l’estudi de la reposició de la placa de gual.
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Per tant es proposa que s’estimi parcialment l’allegació presentada, desestimant
la part de la pilona i de la placa de gual permanent.
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, la
Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat conferides,
proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció
dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Desestimar l’allegació presentada pels pels Srs. Jose Aspe i Carme
Bigatà, en nom i reprentació de la mercantil Value Retail Barcelona SL (núm de
registre d’entrada: 7749) a l’ordenança fiscal número 17 reguladora de la taxa
per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per
espectacles públics i grans transports.
SEGON.- Desestimar l’allegació 1 presentada pel Sr. Miquel Estapé i Valls relativa
a la congelació dels tributs de les ordenances fiscals atès l’IPC interanual.
TERCER..- Desestimar l’allegació 2 presentada pel Sr. Miquel Estapé i Valls relativa
a la manca d’adaptació a la Llei 11/2007, en relació a no disposar d’una seu
electrònica i publicar la informació púkblica en aquest espai amb totes les
garanties de seguretat i legals.
QUART.- Desestimar l’allegació 3 presentada pel Sr. Miquel Estapé i Valls relativa
a la insuficient publicitat i transparència en la publicació de la modificació de les
ordenances fiscals.
CINQUÈ..- Desestimar l’allegació 4 presentada pel Sr. Miquel Estapé i Valls
relativa a la manca d’adaptació a la Llei 11/2007, en relació a no demanar
documentació en propietat de l’Administració.
SISÈ.- Estimar parcialment l’allegació 5 presentada pel Sr. Miquel Estapé i Valls
relativa a la maca d’estudi econòmic d’alguns conceptes de la taxa de guals.
SETÈ..- Aprovar definitivament les modificacions de les següents Ordenances
Fiscals que hauran de regir per a l’exercici 2013:
• Ordenança fiscal núm. 00, reguladora de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipal
• Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles
• Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
• Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre construccions,
installacions i obres
• Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valors dels
terrenys de naturalesa urbana
• Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
• Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
• Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la taxa d’expedició de documents
administratius
• Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per llicències d’autotaxi i
d’altres vehicles de lloguer
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• Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la 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
periódics i les revisions periòdiques
• Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local
• Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de
prevenció d’incendis forestals
• Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
• Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
recollida i d’objectes i vehicles abandonats o estacionats defectuosament o
abusivament a la via pública
• Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectcles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic
local, així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
• Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
d’utilització d’installacions municipals
• Ordenança fiscal núm. 17, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports
• Ordenança fiscal núm.19 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
• Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estítols, bastides i altres installacions anàlogues
• Ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa per la installació de quioscos
en la via pública
VUITÈ..- Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització
de guals i estacionaments reservats que quedarà redactada 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:
GUALS
Primera senyalització horitzontal de gual
Baixa de gual
Installació pilona
Installació pilona adicional
Modificació d’amplada de gual
Placa de Gual Permanent
Primera senyalització de contragual
Manteniment de senyalització de gual i contragual (per metre lineal)

52,74
39,01
248,09
214,80
91,75
65,00
134,05
6,7

Canvi de nom de la llicència de gual

52,74

RESERVA DE MINUSVÀLIDS
Modificació d’ubicació de reserva de minusvàlids
Modificació de matrícula de reserva de minusvàlids

57,01
57,01
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Manteniment de senyalització de reserva de minusvàlids (per metre
lineal)

6,7

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.
Entrades de vehicles
1.- Entrada de vehicles a edificis, cotxeres o aparcaments.
1.1.- Entrada a estacionaments particulars.
1.2.- Entrada a estacionaments comunitaris o estacionaments particulars amb
accés comú.
2.- Entrada a estacionaments d’establiments hotelers, d’accés a càmpings,
supermercats i àrees comercials i, en general, d’establiments amb zona
d’aparcament destinada a clients.
En aquests supòsits, la quantia de la taxa es determinarà es determina segons el
quadre següent:
CONCEPTE
De 1 a 4
places
De 5 a 20
places
Més de 20
places

IMPORT
41,57 euros / any
124,74 euros / any
3,87 euros addicional per
cotxe

3.- Entrada a locals industrials i comercials amb zona d’aparcament no destinada
a clients.
En aquest cas, 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 les vies i terrenys de domini públic per a càrrega i
descàrrega.
CONCEPTE
Càrrega i
mercaderies

descàrrega

de

IMPORT
21,63 euros / any / metre lineal o
fracció

Reserva d’espais en les vies i terrenys de domini públic per a estacionament.
CONCEPTE
Reserva permanent, per any, fins a 5 metres
lineals
Més de 5 ml, per cada metre lineal de més
Reserva provisional per m2 i dia, amb un mínim
de 500 m2

IMPORT
107,61 euros
21,52 euros
0,38 euros
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Article 7 Bonificacions i exempcions
A.- Només per a les peticions de reserva d’aparcament per minusvalia es podrà
aplicar, excepcionalment i mitjançant resolució, una bonificació de fins al 50 %
de la taxa anual, condicionada a informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament.
Serà requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent de
pagament dels tributs.
B.- Gaudiran d’una reducció del 50% de l’import de la tarifa , les reserves d’espais
per a aparcaments de minusvàlids, sempre que el titular beneficiari d’aquestes
acrediti que els seus ingressos són iguals o inferiors a l’Indicador de la Renda de
Suficiència de Catalunya (IRSC).
Serà requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent de
pagament dels tributs.
Article 8. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la Llei
general tributària, el Reial decret 2063/2004 de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general del règim sancionador tributari i l’Ordenança fiscal general.
Article 9. 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.”
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- Notificar aquest acord als interessats.
ONZÈ.- 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.”
Sense més temes que tractar, s’aixeca la sessió quan són les 8 hores del vespre i 20
minuts i felicitem el Nadal a tothom. Que tingueu bones festes i bona entrada d’any.
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el
president aixeca la sessió, essent les 20 hores i 20 minuts del dia indicat en
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
El president

La secretària

Rafael Ros Penedo

Dolors Melero Guirao
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