Ajuntament de la Roca del Vallès
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Tel: 93 842 20 16
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http://www.laroca.cat

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DEL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2017 NÚM. 07/2017
ASSISTENTS:
Alcalde acidental:
Regidors:

Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.

A la Roca del Vallès, essent les 20.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Sessions de la Casa
de la Vila, sota la presidència del primer tinent d’alcalde, el Sr. Carles fernández Pérez, d’acord amb la
Resolució d’Alcaldia núm. 876/2017 i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, Antoni Peralta Garcerá, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del nombre de
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio
López Alonso, a la realització de la Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les
vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, amb l’absència excusada de l’alcalde, el Sr. Albert Gil i Gutiérrez i
dels regidors: el Sr. Jordi Fortí i Gil, el Sr. Albert Bassa i Berenguel, la Sra. Roser Moreno i Sánchez, el Sr.
Xavier del Villar i Berenguel, el Sr. Rafael Ros i Penedo, el Sr. Manuel Álvarez i Herrera, la Sra. Maria
Carmen Diaz i Rodríguez i la Sra. Marta Pujol i Armengol
tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1 Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2018
Sr. Fernández.- Donem inici a la sessió plenària. Són les vuit en punt de la nit i com
sempre començarem fent un minut de silenci en record de les víctimes de qualsevol
tipus de violència.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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A)Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1 Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2018
Es posa en consideració del Ple el dictamen aprovat per la Comissió Informativa
General de 13 d’octubre de 2017:
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que l’article 16.1 del 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
les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària i l’article 12 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 possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives
esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnics-econòmics a què es refereix l’article 25 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, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de
taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt,
el cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme el que preveu

2
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
05/12/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

05/12/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4986f25eef6a45579519d3e32ba1c1d6001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 20/10/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

l’article 24.2 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.
Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència, l’Informe de la Intervenció municipal
i vist el dictamen de la Comissió Informativa es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
A C O R D S:
PRIMER. – Adaptar-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats per la
Diputació de Barcelona (enllaç:
http://www.diba.cat/es/web/normativa/ordfiscals/default). Cal advertir, que
aquesta adaptació fa referència al text genèric de tota l’ordenança fiscal
respectiva, exceptuant aquelles particularitats fixades per l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, com són la determinació dels conceptes tributaris, les tarifes,
les bonificacions potestatives i qualsevol de les altres especificats que s’indiquen
a cada ordenança fiscal.
No obstant l’apartat anterior, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, decideix no
adaptar-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats i publicats per la
Diputació de Barcelona (enllaç:
http://www.diba.cat/es/web/normativa/ordfiscals/default) de les ordenances
fiscals que es relacionen a continuació, atès les diferències dels conceptes que
conformen el fet imposable de les aplicades per aquest Ajuntament durant l’any
2018:
- Número 11 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja
exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, de manteniment de
les parcel·les i zones verdes, lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida,
en les mateixes urbanitzacions per a la prevenció d’incendis forestals i aplicació
de les mesures de neteja i creació de franges de seguretat (denominació de
l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF39. Preu públic per la
prestació de serveis de manteniment d'una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions
situades en terrenys forestals, de manteniment de parcel·les i zones verdes
lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes
urbanitzacions).
- Número 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (denominació de
l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF28. Taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals).
- Número 16 - Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals (no existeix
ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona).
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- Número 18 - Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua
(denominació de l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona: OF29. Taxa pel
subministrament d'aigua).
- Número 23 – Preus públics per la prestació dels serveis o realització
d’activitats de competència municipal (no existeix ordenança fiscal de la
Diputació de Barcelona).
SEGON. - Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents i, en cas de
no presentar-se reclamacions en el termini d’informació pública, definitivament
les modificacions de les següents ordenances fiscals:
Ordenança fiscal número 00
Ordenança fiscal número 01
Ordenança fiscal número 02
Ordenança fiscal número 05
Ordenança fiscal número 06
Ordenança fiscal número 07

Ordenança fiscal número 11

Ordenança fiscal número 12
Ordenança fiscal número 18
Ordenança fiscal número 22

Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals
Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Reguladora
de
l’Impost
sobre
construccions,
instal·lacions i obres.
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.
Reguladora de la Taxa per l’expedició de documents
administratius.
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
manteniment d’una franja exterior de protecció al
voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys
forestals, de manteniment de les parcel·les i zones
verdes, lliures de vegetació seca i massa arbòria
aclarida, en les mateixes urbanitzacions per a la
prevenció d’incendis forestals i aplicació de les mesures
de neteja i creació de franges de seguretat.
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans.
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de
subministrament d’aigua.
Reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial de
domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general.

TERCER.- L’acord de l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances
fiscals per a l’any 2018, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en un diari de major difusió de la província, als efectes
de que els interessats legítims puguin examinar l’expedient i presentar
reclamacions, per donar compliment al que s’estableix a l’article 17.2 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.
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QUART.- Exposar al públic en el tauler electrònic i en el tauler d’anuncis
l’Ajuntament de La Roca del Vallès l’acord de l’aprovació inicial de
modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2018, durant el termini
trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

de
les
de
de

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 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, podran examinar l’expedient i presentarhi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
CINQUÈ.- Els acords definitius, en matèria de derogació, d’aprovació i de
modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text
refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
SISÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del
dia 1 de gener de 2018 i es mantindran vigents fins la seva modificació o
derogació expressa.
Deliberacions:
Sr. Fernández.- Comencem amb l’ordre del dia. És un Ple extraordinari en el qual hi
ha un sol punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de les modificacions de les
ordenances fiscals per a l’any 2018.
Paso jo a explicar les modificacions que es presenten en aquestes ordenances fiscals
que es concreten en algunes modificacions que són de diguem-ne d’ordre de gestió,
d’ordenança de gestió que el que fa és adequar les ordenances a la nova llei 39/2015
de procediment administratiu, l’anterior era la 30/92 i el fet de que ja a l’any 2016 no
es poguessin aprovar les ordenances fiscals fa que aquest any s’hagin de fer tots
aquests canvis. A nivell de canvis tarifaris, tenim per una banda un increment del 2%
en la recollida de residus urbans que ve determinada perquè l’increment de l’IPC de
l’any 2017 i 2018 encara no s’ha aplicat per part de la companyia que gestiona el
servei de recollida de residus urbans, doncs fa que per a l’any 2018, el pressupost de
2018, si no incrementéssim, si no féssim aquest increment, el dèficit seria de 21.627,
10 €. Fent aquest increment el dèficit quedarà reduït a 7.857,69, pràcticament
cobrirem tota la despesa provinent de la recollida de residus. Per a una altra banda,
també tal com vam dir quan diguem-ne a mitjans d’any vam fer un increment de la
tarifa d’aigua, vam dir que pel 2018 també es produiria un increment d’un 18 % per
absorbir tot el dèficit que hi havia, la generació de dèficit i veient les dades resultants
d’aquest any 2017 fins a aquest moment, ens permet proposar que l’increment tarifari
del subministrament d’aigua pel 2018 sigui només del 4% i no del 18 com havíem
plantejat, per tant, amb molt menys temps aconseguirem posar-nos al dia. Altres

5
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
05/12/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

05/12/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

4986f25eef6a45579519d3e32ba1c1d6001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 20/10/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

taxes que també es modifiquen són la tinença de gossos perillosos perquè hi havia una
duplicitat en la mateixa i llavors s’hi ajusta i després pel que fa a obres de comunicació
prèvia i a obres menors amb projecte, doncs s’ha fet un estudi econòmic de quins són
els costos directes associats a aquesta gestió de tasques i pugen una de 55 a 110 € i
l’altra de 110 a 240€. També a l’ICIO fem un canvi de la taula de mòduls per calcular
la base i fins ara, hi havia una taula de mòduls que havia proposat Diputació, però s’ha
vist que és molt més ajustada a la realitat la taula de mòduls del Col·legi Oficial
d’Arquitectes de Catalunya i, per tant, el que es fa és que s’incorpora com a taula de
referència la taula del Col·legi Oficial del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Queden
per a més endavant altres aspectes a treballar com és l’ordenança d’obres que
comportarà una nova descripció de taxes, una ordenança d’activitat que també
generarà el mateix i a nivell de franges forestals, el fet de treballar i preparar totes
aquestes taxes. Aquests són els principals canvis i el que presentem és l’aprovació
inicial aquestes ordenances fiscals amb aquestes modificacions.
Alguna pregunta?
Sr. Martín.- Con brevedad. A ver, como decimos siempre el tema de las ordenanzas
fiscales junto con el tema de presupuestos son los 2 plenos políticos más importantes
de todo el año y por lo tanto, por eso creo que estamos aquí todos, porque es un
aspecto muy importante para decidir sobre los ingresos de nuestro municipio. Dicho
esto y poniendo en evidencia que es muy triste que estemos solo una parte muy
pequeña del plenario, decir que nos habíamos comprometido en trabajar estas
ordenanzas de forma conjunta por parte de Iniciativa reconocemos que no lo hemos
hecho. No es culpa del equipo de gobierno, es culpa en nuestro caso de nuestro grupo
político y lo único que constatamos es que vuelven a ser unas ordenanzas fiscales
exactamente iguales que las del año pasado. Unas ordenanzas fiscales que no
incorporan ningún tema político es un tema técnico, básicamente, en el cual siempre
se incrementaba el IPC interanual a nivel si no recuerdo mal el mes de septiembre,
que en este año, está más o menos en un incremento de 1,8 %, por lo tanto, diríamos
que, el incremento de la tasa de recogida sería la que tocaría casi por inercia por
crecimiento natural y congratularnos tal vez de que el tema del agua se haya bajado al
4% y no un 18, como algún grupo político nos había dicho, que se subía un 18%
interanual y lo habían llevado al 40%. Dicho eso, nosotros, nuestro voto será
abstención, pero por culpa nuestra. Nuestra idea era votar sí porque tenemos la
esperanza de que los presupuestos municipales de este año sean bastante gratificantes
para el pueblo y para nuestro grupo político. Bien, por lo tanto, si son los presupuestos
por donde creemos que vamos, nuestro voto al presupuesto sería sí, por lo tanto, en
las ordenanzas fiscales teníamos que haber votado sí, pero nos hubiera gustado
incorporar algo a estas ordenanzas fiscales y no lo hemos hecho, por lo tanto, el
equipo de gobierno, yo creo que ha hecho un trabajo impecable
Sr. Fernández.- Moltes gràcies. En tot cas, demanar disculpes perquè el primer que
hauria hagut de fer, en aquest Ple, era explicar les absències i no ho he fet. Andrés
Hidalgo ens ha trucat per dir-nos que per qüestions laborals no podria estar avui el Ple
i Convergència i Unió ha enviat un missatge a la resta de grups per dir que
s’absentaria per la situació política actual, igual que ha fet Esquerra Republicana. Jo
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estic avui presidint el Ple. L’alcalde està absent i ha fet una delegació, un Decret de
nomenament d’alcalde accidental en nom meu.
Dit això, agrair-li al senyor Dani Martín, tant de bo, bé, en tot cas, jo m’emplaço a que
l’any que ve puguem debatre alguns aspectes més de les ordenances com ja s’havia
fet en altres anys, on des dels grups de l’oposició quan estàvem conjuntament a
l’oposició, doncs s’havien introduït a proposta del grup d’Iniciativa la proposta de la
tarifació social, per tant, oberts a seguir treballant en aquest aspecte. Sí que és cert
que s’han incorporat alguns elements de tarifació al llarg d’aquest any en preus
públics, preus públics d’escola de música, de preus escolars i alguna cosa així, per
tant, la línia que va marcar i que va obrir a proposta d’Iniciativa doncs segueix, està
seguint i tant de bo en anys futurs puguem seguir millorant aquesta situació.
Evidentment, jo hagués volgut aquest any poder presentar ordenances i pressupost
junt, que per qüestió d’aquest any no ha estat possible perquè les ordenances tenen
un calendari per a la seva aprovació definitiva i assegura la seva entrada en vigor de
l’1 de gener més avançat del que inicialment hi havia previst i, per tant, per qüestió de
poc temps no ha estat possible, però, bé, en tot cas, espero que l’any vinent siguem
capaços d’aprovar-les conjuntament que seria el nostre compromís. No sé si hi ha
alguna qüestió més. Doncs si no hi ha cap més qüestió, passaríem a votació
Votacions
Aprovat per 6 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC
(5) i del PP (1) i 1 abstenció, manifestada pel regidors del grup municipal d’ICV-EUIA.

Moltes gràcies a tothom per a la seva assistència i ens veiem en el proper Ple
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
20 hores i 11 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president
Albert Gil i Gutiérrez

El secretari
Antoni Peralta Garcerá
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