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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE LA CORPORACIÓ 
REALITZAT EL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2009, Núm. 12/2009. 

 
 

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

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

 
 
A la Roca del Vallès, essent les nou hores del dia indicat a l’encapçalament, a 
la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. 
Alcalde, Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més 
amunt, assistits per la que sotasigna secretària adscrita en aquest Ajuntament, 
Montserrat Justribó i Parra, prèvia comprovació del quòrum legal necessari del 
nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 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 nou  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) Assumptes de tràmit 

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

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 

 
B.1. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre béns immobles. 
 
B.2 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa per a la prestació del servei de 
prevenció d’incendis forestals. 
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B.3 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 
B.4. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
B.5. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a  Taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
 
Es produeixen les següents intervencions: 
 
Sr. Alcalde.- Bon dia. Donem inici a la sessió plenària, extraordinària i urgent 
quan són les  9 en punt del matí. 
 

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

 
Sr. Alcalde.- Bé, el primer punt de l’ordre del dia, del primer bloc d’assumptes 
de tràmit, tracta de la ratificació del caràcter urgent de la convocatòria de la 
sessió. 
Aquesta sessió s’ha convocat perquè a l’aprovació inicial de les ordenances 
fiscals s’ha presentat una única al�legació per part del grup municipal del PSC i 
l’objecte d’aquesta sessió és resoldre aquestes al�legacions i poder procedir a 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals perquè puguin entrar en vigor 
l’1 de gener. 
Algun comentari? Cap comentari? 
 
Passem a votació el caràcter urgent de la sessió. 
 
Per l’alcaldia, de conformitat amb el que disposa l’article 46.2 b) de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 98. b) del 
Decret Legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 79 del ROF se sotmet a 
votació de la Sessió Plenària la ratificació de caràcter urgent de la 
convocatòria de la present sessió, essent el resultat de 7 vots favorables, 
manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i el regidor del Grup 
Municipal d’ERC i 6 vots en contra, manifestats pels regidors del Grup Municipal 
del PSC, acordant-se la ratificació del caràcter urgent de la sessió. 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries 

 
B.1. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre béns immobles. 
 
Sr. Alcalde.- El segon bloc de l’ordre del dia de dictàmens, propostes i mocions 
resolutòries té cinc punts de les diferents ordenances fiscals que es varen 
aprovar inicialment. 
Si els sembla fem un únic debat i, en tot cas, després votaríem 
independentment les cinc propostes. 
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Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manuel Álvarez. 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. 
Començaré segons l’ordre del dia tot i que les fotocòpies que els han passat, 
allà on diu punt B.3 és el punt B.1, per tant, parlarem de l’ordenança fiscal 
número 1 reguladora de l’impost de béns immobles. 
L’Ajuntament va aprovar, inicialment, el dia 5 de novembre la modificació 
d’aquesta ordenança. El dia 15 de desembre finalitzava el termini per a 
presentar al�legacions, el dia 14 de desembre de 2009 el Sr. Miquel Estapé 
Valls, en representació del PSC de la Roca va presentar les al�legacions que 
avui discutim amb el número de registre 9716. 
El que hem de dir, per començar, és que amb caràcter general només es 
poden presentar al�legacions a les ordenances que es modifiquen i, per tant, hi 
ha una al�legació general que no es pot admetre perquè només s’han 
modificat cinc ordenances en total, que són: la de l’IBI, la de prevenció 
d’incendis forestals, la taxa de l’impost de vehicles de tracció mecànica, l’IAE i 
la taxa de recollida d’escombraries, per tant, només parlarem d’aquestes 
perquè les altres no es poden admetre. 
En concret, sobre l’IBI, el Sr. Estapé, i aquesta és general també per a totes les 
al�legacions, parla sobre l’adequació de les ordenances a la Llei 11/2007 i fa 
una proposta d’afegir un text que, en aquest cas, seria “(...) en cap cas es 
reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol�licitant (...)”. 
Aquesta és una nova Llei que entra en vigor, si no tinc mal entès, aquest any i 
que és motiu, any rere any, per part del PSC, ara amb aquesta Llei i 
anteriorment amb la Llei de l’any 92, si no recordo malament, del fet que els 
ciutadans no hagin d’incorporar o aportar documentació que ja tingui 
l’Administració. Aquesta Llei és una Llei bàsica, no cal que estigui com a tal al 
text de les ordenances i, en principi, és una Llei que lògicament s’ha de complir 
i s’acomplirà, però que no cal que estigui explícitament en el text i, per tant, la 
proposta és no admetre aquesta al�legació. Amb el mateix impost, amb l’IBI, hi 
ha una al�legació número 2 relativa a què en l’actual conjuntura econòmica 
cal fer un esforç per protegir les persones més febles a la crisi econòmica i fa 
una proposta d’incrementar les bonificacions de l’IBI a les famílies nombroses 
del 25 al 30%. Això ja es va discutir el dia que es van aprovar inicialment les 
ordenances, s’ha fet l’increment mínim que es pot fer en totes les taxes i 
impostos, per tant, la proposta és no estimar, tampoc, aquesta al�legació. 
L’al�legació número quatre, relativa a la congelació de l’increment dels 
impostos fa una proposta que els impostos municipals es congelin per l’any 
2010 es va discutir el dia de l’aprovació inicial de les ordenances, i per tant la 
proposta és desestimar, també, aquesta al�legació. 
 
B.2 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa per a la prestació del servei de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Sr. Álvarez.- Passaria al punt B.2 que és el que tracta de la taxa per a la 
prestació del servei  de prevenció d’incendis forestals.  
Torna a fer la mateixa al�legació respecte a la Llei 11/2007, aquella que ja he 
comentat abans d’aportar documentació per part dels ciutadans, ja he 
informat sobre aquest punt i, per tant, es proposa desestimar, també, aquesta 
al�legació. 
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B.3 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 
Sr. Álvarez.- El punt B.3 que seria la taxa sobre vehicles de tracció mecànica, 
torna a fer, també, l’al�legació sobre la Llei 11/2007, ja he comentat el tema 
sobre aquesta Llei i, una segona al�legació a aquesta ordenança seria una 
proposta per què els impostos municipals es congelin l’any 2010. Ja he 
comentat abans que els impostos s’han apujat el mínim que podien apujar-se, 
per tant, es proposa desestimar, també, aquesta al�legació. 
 
B.4. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Sr. Álvarez.- El punt B.4 sobre l’impost d’activitats econòmiques, el primer punt 
és l’al�legació a la Llei 11/2007, ja he comentat abans el que és preceptiu 
sobre aquesta Llei i que s’acomplirà, com així ha de ser i, el segon punt 
d’aquesta al�legació fa la proposta de que els impostos es congelin l’any 2010. 
Els impostos han pujat el mínim que poden pujar i, per tant, es proposa 
desestimar l’al�legació. 
 
B.5. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2010 en referència a  Taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
 
Sr. Álvarez.- I el punt B.5, i últim, relatiu a la taxa de recollida d’escombraries i 
altres residus urbans, també parla de la Llei 11/2007. El comentari és el mateix 
sobre aquesta Llei que en la resta de punts i hi ha un segon punt en el que 
proposa actualitzar el llindar mínim d’ingressos de 700 a 750 euros i, sobre 
aquest punt, hem de dir que es va fer un estudi i, en principi, no era possible 
canviar aquell llindar. El punt número dos d’aquest punt deia què la proposta 1 
d’aquest punt, seria incloure a efectes de bonificacions de l’ús de la deixalleria 
amb l’informe. Ja s’havia inclòs aquest efecte sobre una bonificació d’uns 100 
rebuts aproximadament, que és allò que es va estimar que ens podríem trobar 
aquest any i, en la proposta número 2 de l’al�legació, en l’estudi econòmic la 
proposta diu: “(...) Incloure els efectes de la disminució del volum de residus 
provocats per la situació de crisi econòmica, és a dir, preveure una reducció 
del volum de tones i normalment del 5% per l’any 2010(..)”. Sobre aquest punt 
el que hem de dir és que l’any 2002, la facturació de l’empresa UTE La Roca 
2002 que és l’adjudicatària d’aquest servei, va ser de 326.029 euros, aquesta és 
la documentació que els hem passat, durant l’any 2009 la facturació ha estat 
de 347.351,60 euros. Aquest augment representa el 5,60%, d’aquí que la 
proposta econòmica portada en el seu dia fos del 5% i, sobre l’al�legació 
número 4 d’aquest punt en la que proposen, una altra vegada, que es 
congelin els impostos per l’any 2010, ja he comentat abans que els impostos 
s’han apujat el mínim que podien apujar-se. 
Em sembla que hem tractat tots els punts, Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manuel Álvarez.  
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Algun comentari, Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya? 
Algun comentari en nom del PSC de la Roca? 
 
Sr. Estapé.- Cap comentari. 
 
Sr. Alcalde.- Passem a votació. 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia se sotmet a votació el dictamen corresponent 
al punt B.1., resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances 
fiscals per a l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre béns immobles ,que 
resta aprovat per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal 
de CIU i pel regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius manifestats pels 
regidors del Grup Municipal del PSC,  quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent realitzada el 
passat dia 5 de novembre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 
2010, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’Impost 
sobre Béns Immobles. 
 
Atès que  l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació 
de les respectives quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de 
l’acord d’aprovació provisional. I que durant el termini d’exposició al públic 
s’han presentat les següents al.legacions: 
 
� Al�legacions presentades el dia 14 de desembre de 2009 pel Sr Miquel 

Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre 
d’entrada: 9716) 

 
Vist l’informe emès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu 
a les al.legacions presentades, que en la part que interessa diu: 
 
“PRIMER. Consideració General. L’article 19.1 del TRLHL estableix que “ les 
ordenances fiscals de les entitats locals a que es refereix l’article 17.3 
d’aquesta llei regiran durant el termini determinat o indefinit, previst en elles, 
sense que contra aquestes hi capigui cap altre recurs que el contenciós 
administratiu que es podrà interposar, a partir de la seva publicació en el 
butlletí oficial de la província, o, en el seu cas, de la comunitat autònoma 
uniprovincial, en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores de 
dita jurisdicció.”. És per tant, durant el període d’exposició pública dels acords 
provisionals adoptats vers les modificacions de les concretes ordenances fiscals 
que els interessats podran presentar les reclamacions que estimin oportunes, les 
quals han de ser resoltes de forma expressa, adoptant-se l’acord definitiu que 
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procedeixi i aprovant-se la redacció definitiva de l’ordenança, la seva 
derogació o les modificacions a que es refereixi l’acord provisional. 
 
Les al�legacions 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’al�legacions, sens perjudici de la seva impugnació indirecta dels 
actes d’aplicació, gestió i liquidació. 
 
En conseqüència, en relació a les al�legacions presentades pel Sr Miquel 
Estapé Valls, val a dir respecte de l’al�legació global a les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2010 de manca d’adaptació a la llei 11/2007, que aquesta 
s’hauria d’inadmetre, en el concret supòsit d’aquelles ordenances que no 
varen ser objecte de l’acord provisional de modificació.  
 
SEGON. D’altra banda, pel que fa a les ordenances que sí han estat objecte 
de modificació provisional i respecte a: 
 
 

- Al�legació núm. 1, relativa a l’adequació del text de l’ordenança a 
la Llei 11/2007.  
Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que 
ja consti a l’expedient del sol�licitant o de la unitat convivència, ni 
aquella que es pugui aconseguir d’fici 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.” 
 

Cal tenir en compte que, segons estableix la disposició final primera de la 
pròpia llei esmentada, l’article 6, entre altres, es dicta a l’empara del disposat 
en l’article 149.1.18 de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència 
sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques i sobre el 
procediment administratiu comú. És un article de caràcter bàsic i, per tant 
aplicable en totes les activitats i els procediments administratius, incloses les de 
gestió de les ordenances fiscals, encara que el text d’aquestes no reprodueixin 
de forma expressa, tots i cadascun dels drets dels ciutadans que l’esmentada 
llei reconeix, tal com succeeix amb la resta de la normativa bàsica, que per 
definició és d’obligat compliment i observança. L’Ajuntament en tant que 
administració pública està obligat a observar, i en aquest cas garantir les 
prescripcions de l’article 6 de La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, a partir de la seva entrada en vigor.  
 
 

- Al�legació núm. 2, relativa a que en l’actual conjuntura econòmica 
cal fer un esforç per a protegir a les persones més febles a la crisi 
econòmica. 
Proposta: Incrementar les bonificacions a l’IBI a les famílies nombroses 
del 25% al 30%. 
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L’article 74 del Reial Decret.Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu apartat 4 
estableix que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 
90 per cent 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.  
 
 

- Al�legació núm. 4 relativa a la congelació de l’increment dels 
impostos 
Proposta: Que els impostos municipals es congelin per al 2010.  
 

Tal i com ja expressa el punt tercer de l’informe d’intervenció i secretaria relatiu 
a l’expedient d’aprovació i modificació de l’impost sobre béns immobles per a 
l’exercici 2010, la modificació que es proposa és la del tipus de gravamen de 
l’IBI dels béns urbans que passa de ser d’un 0,646 per cent a un 0,658 per cent, i 
dels béns rústics que passa de ser 0,815 per cent a 0,830 per cent, 
percentatges que es troben dins els límits màxims previstos a l’article 72 del RDL 
2/2004 de 5 de març (TRLHL).  
 
Per la qual cosa, en virtut de la potestat normativa plenària, la Corporació 
acordarà allò que estimi pertinent.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
ACORDS: 

 
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, 
d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles que haurà de regir per a 
l’exercici 2010  

 
TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança 
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència. 
 
QUART. Notificar aquest acord  als interessats.” 
 
B.2 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa per a la prestació del servei de 
prevenció d’incendis forestals. 
 
Se sotmet a votació el dictamen corresponent al punt B.2., que resta aprovat 
per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i pel 
regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius manifestats pels regidors del 
Grup Municipal del PSC,  quin text, literalment, diu: 
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“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada el 
passat dia 5 de novembre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 
2010, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 26, reguladora de la Taxa 
per la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals. 
 
Atès que  l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació 
de les respectives quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de 
l’acord d’aprovació provisional. I que durant el termini d’exposició al públic 
s’han presentat les següents al.legacions: 
 
� Al�legacions presentades el dia 14 de desembre de 2009 pel Sr Miquel 

Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre 
d’entrada: 9716) 

 
Vist l’informe emès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu 
a les al.legacions presentades, que en la part que interessa diu: 
 
“PRIMER. Pel que fa a Al�legació núm. 1, relativa a l’adequació del text de 
l’ordenança a la Llei 11/2007.  

Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que 
ja consti a l’expedient del sol�licitant 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.” 

 
Es donen per reproduïdes respecte a aquesta al�legació les consideracions 
jurídiques formulades en l’apartat segon de l’informe emès en data d’avui, 
obrant en l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, si bé, en 
aquest cas concret s’observa que l’ordenança Fiscal núm. 26, reguladora de 
la taxa de la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals, no recull 
cap aportació de documentació per part dels contribuents per a la seva 
aplicació.  
 
Per la qual cosa, en virtut la potestat normativa plenària, la Corporació 
acordarà allò que estimi pertinent.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
ACORDS: 
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PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, 
d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
26, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de prevenció d’incendis 
forestals que haurà de regir per a l’exercici 2010  
 
TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança 
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència. 
 
QUART. Notificar aquest acord  als interessats.” 
 
B.3 Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2010 en referència a la Taxa de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica 
 
Se sotmet a votació el dictamen corresponent al punt B.3., que resta aprovat 
per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i pel 
regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius manifestats pels regidors del 
Grup Municipal del PSC,  quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent realitzada el 
passat dia 5 de novembre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 
2010, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l’Impost 
sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
Atès que  l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació 
de les respectives quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de 
l’acord d’aprovació provisional. I que durant el termini d’exposició al públic 
s’han presentat les següents al.legacions: 
 
� Al�legacions presentades el dia 14 de desembre de 2009 pel Sr Miquel 

Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre 
d’entrada: 9716) 

 
Vist l’informe mès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu a 
les al.legacions presentades, que en la part que interessa diu: 
 
“PRIMER. Pel que fa a Al�legació núm. 1, relativa a l’adequació del text de 
l’ordenança a la Llei 11/2007.  

Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que 
ja consti a l’expedient del sol�licitant o de la unitat convivència, ni 
aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o 
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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.” 

 
Es donen per reproduïdes respecte a aquesta al�legació les consideracions 
jurídiques formulades en l’apartat segon de l’informe emès en data d’avui, 
obrant en l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. 

 
SEGON. Pel que fa a: 
 

- Al�legació núm. 4 relativa a la congelació de l’increment dels 
impostos 
Proposta: Que els impostos municipals es congelin per al 2010.  
 

Tal i com ja expressa el punt tercer de l’informe d’intervenció i secretaria relatiu 
a l’expedient d’aprovació i modificació de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica per a l’exercici 2010, la modificació que es proposa és la 
d’augmentar la quota resultant un 2. Aquests es troben dins els límits màxims 
previstos a l’article 95.4 del RDL 2/2004 de 5 de març (TRLHL). 
 
Per la qual cosa, en virtut la potestat normativa plenària, la Corporació 
acordarà allò que estimi pertinent.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
ACORDS: 

 
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, 
d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica que haurà de 
regir per a l’exercici 2010. 

 
TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança 
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència. 
 
QUART. Notificar aquest acord  als interessats.” 
 
B.4. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2010 en referència a l’impost sobre activitats econòmiques. 
 
Se sotmet a votació el dictamen corresponent al punt B.4., que resta aprovat 
per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i pel 
regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius manifestats pels regidors del 
Grup Municipal del PSC,  quin text, literalment, diu: 

 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent realitzada el 
passat dia 5 de novembre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 
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2010, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 5, reguladora de l’Impost 
sobre activitats econòmiques. 
 
Atès que  l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació 
de les respectives quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de 
l’acord d’aprovació provisional. I que durant el termini d’exposició al públic 
s’han presentat les següents al.legacions: 
 
� Al�legacions presentades el dia 14 de desembre de 2009 pel Sr Miquel 

Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre 
d’entrada: 9716) 

 
Vist l’informe mès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu a 
les al.legacions presentades, que en la part que interessa diu: 
 
“PRIMER. Pel que fa a Al�legació núm. 1, relativa a l’adequació del text de 
l’ordenança a la Llei 11/2007.  

Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que 
ja consti a l’expedient del sol�licitant 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.” 

 
Es donen per reproduïdes respecte a aquesta al�legació les consideracions 
jurídiques formulades en l’apartat segon de l’informe emès en data d’avui, 
obrant en l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. 

 
SEGON. Pel que fa a l’Al�legació núm. 4, relativa a la congelació de 
l’increment dels impostos. 

Proposta: Que els impostos municipals es congelin per al 2010.  
 

Tal i com ja expressa el punt tercer de l’informe d’intervenció i secretaria relatiu 
a l’expedient d’aprovació i modificació de l’impost sobre activitats 
econòmiques per a l’exercici 2010, la modificació que es proposa és la 
d’augmentar la quota resultant un 2%, mantenint els coeficients de situació 
dins els límits màxims previstos a l’article 87 del RDL 2/2004 de 5 de març 
(TRLHL). 
 
Per la qual cosa, en virtut la potestat normativa plenària, la Corporació 
acordarà allò que estimi pertinent.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
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Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
ACORDS: 

 
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, 
d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
5, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques que haurà de regir per 
a l’exercici 2010  

 
TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança 
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència. 
 
QUART. Notificar aquest acord  als interessats.” 
 
B.5. Resolució al�legacions i aprovació definitiva de les ordenances fiscals per 
a l’exercici 2010 en referència a a Taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans 
 
Se sotmet a votació el dictamen corresponent al punt B.5., que resta aprovat 
per 7 vots favorables manifestats pels regidors del Grup Municipal de CIU i pel 
regidor del Grup Municipal d’ERC i 6 vots negatius manifestats pels regidors del 
Grup Municipal del PSC,  quin text, literalment, diu: 
 
“Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent realitzada el 
passat dia 5 de novembre, acordà aprovar provisionalment, per a l’exercici 
2010, la modificació de l’Ordenança Fiscal número 12, reguladora de la taxa 
per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans. 
 
Atès que  l’article 17 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
estableix que els acords provisionals per a l’establiment, supressió i ordenació 
de tributs i per a la fixació dels elements necessaris en ordre a la determinació 
de les respectives quotes tributaries, així com les aprovacions i modificacions 
de les corresponents ordenances fiscals, s’exposaran en el tauler d’anuncis de 
la Corporació durant trenta dies, com a mínim, dins els quals els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. 
 
Atès que el dia 15 de desembre finalitzà el termini d’exposició al públic de 
l’acord d’aprovació provisional i que durant el termini d’exposició al públic 
s’han presentat les següents al.legacions: 
 
� Al�legacions presentades el dia 14 de desembre de 2009 pel Sr Miquel 

Estapé Valls, en representació del Grup Municipal PSC. (núm de registre 
d’entrada: 9716) 

 
Vist l’informe emès per part de Secretaria i Intervenció de la Corporació relatiu 
a les al.legacions presentades, que en la part que interessa diu: 
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“PRIMER. Pel que fa a Al�legació núm. 1, relativa a l’adequació del text de 
l’ordenança a la Llei 11/2007.  

Proposta: Afegir el text “En cap cas es reclamarà documentació que 
ja consti a l’expedient del sol�licitant 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.” 

 
Es donen per reproduïdes respecte a aquesta al�legació les consideracions 
jurídiques formulades en l’apartat segon de l’informe emès en data d’avui, 
obrant en l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI. 

 
SEGON. Pel que fa a l’Al�legació núm. 2, relativa a que en l’actual conjuntura 
econòmica cal fer un esforç per a protegir a les persones més febles a la crisi 
econòmica. 

Proposta: Actualitzar el llindar mínim dels ingressos nets mensuals que 
donen dret a la bonificació a la taxa d’escombraries, fins a 750 euros 
a títol individual i 1.500 euros per a una parella. 
 

L’article 16 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que les 
ordenances fiscals contindran, com a mínim la determinació del fet imposable, 
el subjecte passiu, els responsables, les exencions, les reduccions i 
bonificacions, la base imposable i liquidable, el tipus de gravamen o quota 
tributària, el període impositiu i el meritament.  
 
L’article 15 del mateix Reial Decret Legislatiu estableix que les entitats locals 
hauran d’acordar la imposició i supressió dels seus tributs propis, i aprovar les 
corresponents ordenances fiscals reguladores d’aquests.  
 
En l’article 24.4 s’estableix que la determinació de la quantia de les taxes 
podrà tenir en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes 
obligat a satisfer-les.  
 
Tenint en compte l’abans exposat, és criteri de l’Ajuntament l’establiment de 
les bonificacions fiscals que es vulguin aplicar a les diferents taxes municipals.  
 
SEGON. Pel que fa a l’Al�legació núm. 3, relativa a l’estudi econòmic de la 
taxa d’escombraries.  

Proposta 1: Incloure l’efecte de les bonificacions de l’ús de la 
deixalleria. 

 
En l’estudi econòmic s’inclou l’efecte de les bonificacions de la deixalleria, fent 
una estimació de 100 bonificacions.  
 

Proposta 2: Incloure els efectes de la disminució del volum de residus 
provocats per la situació de crisi econòmica. És a dir, preveure una 
reducció del volum de tones i no un augment del 5% per a l’any 
2010. 
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L’article 24.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 del 5 de març pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que l’import 
de les taxes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no 
podrà excedit, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat 
de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. Per la 
determinació de l’import es prendran en consideració els costos directes i 
indirectes, inclosos els de caràcter financer, l’amortització de l’immoblitzat i, en 
el seu cas, els necessaris per garantir el manteniment i el desenvolupament 
raonable del servei o activitat pel qual la prestació o realització s’exigeix la 
taxa, ... 
 
Durant l’any 2008 la facturació de l’empresa UTE La Roca 2002, que és 
l’adjudicatària de la recollida de residus sòlids urbans, va ser de 327.029 euros. 
Durant el 2009 la facturació ha estat de 345.351,60 euros. Aquest augment 
representa un 5,60 per cent. Per tant és lògic preveure que la facturació de 
l’any 2010 sigui un 5% més que l’any 2009, sense comptar l’augment de les 
urbanitzacions.  
 
SEGON. Pel que fa a l’Al�legació núm. 4 relativa a la congelació de l’increment 
dels impostos 

Proposta: Que els impostos municipals es congelin per al 2010. Tal i 
com ja expressa el punt tercer de l’informe d’intervenció i secretaria 
relatiu a l’expedient d’aprovació i modificació de la taxa per la 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans per a l’exercici 2010, Pel que fa a la fixació de tarifes, la 
sentència del Tribunal Suprem de data 20/02/1998 (Ar2267) admet 
llibertat municipal i progressivitat en la fixació de tarifes, i l’article 24.4 
de la LRHL permet tenir criteris genèrics de capacitat econòmica 
dels subjectes obligats a satisfer les taxes. El límit, en tot cas, ve 
constituït per la necessitat què els ingressos totals previstos per 
l’aplicació de la taxa no excedeixin dels costos globals que s’estima 
originarà la prestació del servei (article 24.2 de la LRHL). 

 
Per la qual cosa, en virtut la potestat normativa plenària, la Corporació 
acordarà allò que estimi pertinent.” 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
ACORDS: 

 
PRIMER. Desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Estapé i Valls, 
d’acord amb l’exposat anteriorment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
12, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. que haurà de regir per a l’exercici 
2010  
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TERCER. Publicar l’esmentat acord definitiu i el text íntegre de l’Ordenança 
Fiscal en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de la seva vigència. 
 
QUART. Notificar aquest acord als interessats.” 
 
Sr. Alcalde.- S’aixeca la sessió quan són les 9:12h. Moltes gràcies a tots per la 
vostra assistència. 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les 9 hores i 12 minuts del dia 
indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 
 
 
EL PRESIDENT,        LA SECRETÀRIA,  
 
 


