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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 
11 D’OCTUBRE DE 2018 NÚM. 08/2018

ASSISTENTS:

Alcalde:  Il·lm. Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Regidors:  Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
         Sr. Albert Bassa i Berenguel del grup municipal d’ERC

   Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
         Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC

Sr. Jordi Mas Arcarons del grup municipals d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU

        Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
        Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez, regidora no adscrita

        Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
 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 20.05 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, Carles 
Fernández Pérez 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 ordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores.

Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer 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 2019

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
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A.1 Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2019

Es posa en consideració del Ple, el dictamen aprovat per la Comissió Informativa 
general de 4 d’octubre de 2018, amb el contingut següent:

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 (en els casos que procedeix) 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.
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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 
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 i  l’Informe de la Intervenció 
municipal, 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents:

PRIMER. – APROVAR provisionalment per a l’any 2019 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
Reguladora de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals.

Ordenança fiscal número 01 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles.

Ordenança fiscal número 02 Reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal número 03
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica.

Ordenança fiscal número 04
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

Ordenança fiscal número 05
Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal número 09

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 
periòdics i les revisions periòdiques.

Ordenança fiscal número 12

Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans.

Ordenança fiscal número 14

Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de 
manteniment, senyalització de guals, entrades de 
vehicles a través de les voreres i estacionaments 
reservats.
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Ordenança fiscal número 15

Reguladora de la Taxa per la instal·lació de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o 
esbarjo o altres elements que generen un rendiment 
econòmic privat, situats en terrenys d’ús públic local, així 
com indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic.

Ordenança fiscal número 18
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de 
subministrament d’aigua.

SEGON.- L’acord de l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l’any 2019, 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.

TERCER.- Exposar al públic en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’acord de 
l’aprovació inicial de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any 2019, 
durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Durant el període d’exposició pública de les modificacions de les ordenances fiscals 
per a l’any 2019, 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 presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats.

QUART.- Els acords definitius, en matèria de derogació, d’aprovació i de 
modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2019, així com el text refós 
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona.

CINQUÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del 
dia 1 de gener de 2019 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació 
expressa.

Deliberacions: 

Sr. Alcalde.- Són les 20.05. Com sempre, recordar que als plens..., avui hem fet un 
minut de silenci per un fet puntual que ha succeït aquesta setmana a Mallorca, però 
sempre, en tots els plens, siguin ordinaris o extraordinaris, fem també un minut de 
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silenci abans de començar formalment el ple en record de les víctimes de qualsevol 
tipus de violència que s’hagin produït. D’acord?

(El Ple fa un minut de silenci.)

Moltes gràcies. Bé, avui tenim un ple extraordinari amb un únic punt de l’ordre del dia, 
que és l’aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019. 
Com a regidor d’Hisenda, jo mateix faré l’exposició.

L’aprovació de les ordenances fiscals té una tramitació cada cop, diguem-ne, més 
garantista i per donar més accés d'informació a la ciutadania i donat que algunes de 
les ordenances tenen un padró que s’ha de començar a..., comença, diguem-ne, el 
devengo de la taxa o de l’impost a partir de l’1 de gener, cal que estiguin aprovades 
definitivament, i publicades, abans del 31 de desembre. Per aquest fet i donades les 
garanties que s’han anat donant, diguem-ne, amb el marc legislatiu que tenim, doncs 
cada cop estem aprovant una mica més aviat les ordenances fiscals.

De totes les ordenances, hi ha diferents tipus de modificacions, algunes que fan 
referència a aspectes normatius per adequar les ordenances, diguem-ne, per tal 
d’evitar possibles contenciosos administratius. L’experiència, a Diputació de Barcelona, 
que és qui ens gestiona a nosaltres tota la recaptació, doncs amb el temps va trobant-
se amb contenciosos per coses que no estan potser prou ben especificades i cada any 
aporta un seguit de millores a l’ordenança per donar-li més seguretat i més garantia 
jurídica. Aquestes s’incorporen totes, diguem-ne, les proposem totes l’ofici i d’altres 
que sí que com a municipi també proposem. Faré un repàs, allò, ràpid de quines són 
aquestes.

El que seria l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, recaptació dels 
ingressos de dret públic municipal aquí el que es fa són dues modificacions que 
introdueixen els aspectes referents a la Llei de protecció de dades. Per tant, és un 
tema molt normatiu, però, clar, les ordenances també s’han d’acollir a normes de rang 
superior que permetin..., bé, que les afecten.

La següent seria pel que fa a l’impost de béns immobles. S’elimina una exigència 
d’acord exprés dels interessats per a la sol·licitud d’alteració de l’ordre dels subjectes 
passius en els supòsits de separació matrimonial, judicial, anul·lació, divorci, amb 
l’atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars. Fins a aquests moments era 
necessària l’acceptació dels dos titulars, perquè es produís només el fet impositiu al 
que era..., al que quedava com a titular del municipi, dels dos cònjuges. I en aquests 
moments, només que un ho faci..., perquè, si no, es donava el cas que el que no 
estava..., el que no tenia adjudicat l’immoble, també havia de seguir fent-se càrrec 
de..., malgrat que hi havia una sentència que l’eximia, però no teníem la possibilitat de 
fer-ho.

L’IBI és un dels impostos i taxes que sí que tenen un increment, l’increment del tipus 
que es proposa és de l’1 per cent, portant el que seria el tipus general al 0,752 per 
cent i el tipus diferenciat, que representa..., és per a l’1 per cent dels immobles amb 
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més valor, del 0,827 per cent. L’increment que farà l’Estat de la base, serà d’un 3 per 
cent, per tant, l’increment acumulat al final serà d’un 3,97 per cent.

Pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques, senzillament hi ha un canvi de definició 
del que era abans el Ministeri d’Economia i Hisenda per, ara, el Ministeri d’Hisenda.

Pel que fa a l’impost de vehicles de tracció mecànica, aquí el que fem és incorporar 
més..., o sigui, incrementar bonificacions de tal manera que per als vehicles elèctrics 
es passa del 75 per cent de bonificació al 95 per cent i per als vehicles amb motor 
híbrid o de cicle combinat, es passa a una bonificació que passa del 10 per cent al 50 
per cent. Per tant, incrementem aquestes bonificacions.

Pel que fa a l’impost de l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana, que 
seria la plusvàlua, conegut popularment com a plusvàlues, el que recollim aquí són 
unes sentències del tribunal, si no recordo malament, em sembla que era del Tribunal 
Constitucional, que donaven dret al fet que un ciutadà..., l’obligat tributari podrà 
provar que els terrenys no han experimentat un augment de valor i, per tant, que no 
s’ha produït el naixement de l’obligació tributària principal a efectes de l’impost. Què 
succeïa? Durant l’època de crisi, hi havia qui venia per un valor inferior al que havia 
comprat i, per tant, havia de pagar una plusvàlua, quan en la realitat s’havia produït 
una minusvàlua. Doncs això hi ha hagut sentències que anul·laven aquestes plusvàlues 
i això es recull; Diputació ens proposa recollir-ho en el redactat de l’ordenança.

Fem un increment de bonificacions que passa del 25 al 75 per cent en el cas que sigui 
l’habitatge habitual del causant, és a dir, de la persona que fa la transmissió, en cas de 
mort, a favor dels seus descendents en primer grau. Abans teníem que per obtenir el 
25 per cent que ara passa a ser un 75 per cent, a més calia que la persona que rebia 
en herència hagués conviscut amb la persona finada dos anys, havia d’estar 
empadronada dos anys anteriorment. Això s’ha vist que és una cosa que no passa 
habitualment perquè normalment els fills es fan càrrec dels pares, però no estan 
domiciliats en el mateix domicili i, per tant, per analogia al que estava passant a molts 
municipis, s’ha tret. Aquesta bonificació s’incrementa del 50 al 90 per cent si, a més, 
es dona el fet que qui rep aquesta herència, el subjecte passiu que hi consta, els seus 
ingressos no superen dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional.

Després pel que seria l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’actualitza 
l’import del mòdul bàsic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya que es fixa en 
492 euros, perdó, que es fixava en 492, mentre que proveníem d’un de 482. Per tant, 
hi ha un increment de 10 euros en el que seria el mòdul bàsic per a l’hora del càlcul 
dels pressupostos, el càlcul de la base.

Pel que fa a la taxa de llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme, no hi ha cap variació. Tampoc hi ha variació en la taxa per l’expedició de 
documents administratius, així mateix tampoc no n’hi ha pel que fa a la taxa de 
llicències d’autotaxi i altres vehicles de lloguer.
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Pel que fa la taxa de prestacions d’intervenció administrativa en activitat dels 
ciutadans i les empreses, el que sí que hi ha és que hi ha un canvi que substitueix la 
paraula «clausura» per la paraula «cessament» en els procediments de comunicació, 
abans era «procés de comunicació de clausura d’activitat» i ara és «comunicació de 
cessament d’activitat».

Pel que fa a la taxa de prestació de serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers 
i altres serveis fúnebres, no presenta cap variació.

La taxa de prestació de serveis de manteniment de la franja..., o sigui, el que serien 
les franges forestals, no presenta tampoc cap variació respecte al text actualment 
vigent.

La taxa de recollida d’escombraries és una altra de les taxes que sí que tindrà una 
modificació econòmica. En tot cas, ara ho comentaré. El que sí que hi ha també és que 
s’elimina..., l’article de beneficis fiscals s’elimina tota vegada que el seu contingut 
s’incorpora a l’article cinquè, que és de quota tributària i no presenta cap variació 
respecte a la descripció de les tarifes anteriors.

S’elimina també la referència a exempcions del cent per cent atès que no es tracta 
d’una exempció regulada per cal norma de caràcter superior, sinó que es tracta d’una 
reducció de tarifa. És a dir, el fet es produirà igualment, però no és una exempció, sinó 
que és una reducció de tarifa. Els col·lectius a què fan referència aquestes, diríem, 
reduccions de tarifa, és a contribuents amb ingressos familiars inferiors al salari mínim 
interprofessional, pensionistes i jubilats amb determinades condicions i famílies que 
per problemes econòmics no disposin de prou recursos. També es fa una redacció més 
clarificadora del període per sol·licitar l’aplicació d’aquesta tarifa reduïda.

Pel que fa a la quota tributària, l’increment en tots els àmbits és d’un 2 per cent. L’IPC 
a Catalunya fins a agost de 2018 ha estat d’un 2,2 per cent, hi ha un estudi econòmic 
que també s’acompanyava i que tenien a disposició tots els grups municipals en què es 
feien els càlculs i amb un increment del 2 per cent hi ha una previsió d’un dèficit al 
voltant de 26.000 euros que assumirà l’ajuntament. Per tant, no quedem per sobre 
de..., o sigui, no cobrem és del que..., dels costos previstos. Això sempre i quan no es 
produeixin nous canvis en matèria sobretot d’incineradores o d’abocadors que ens 
comportin increments no previstos, però que en aquests moments..., fins a aquests 
moments no disposem d’informació suficient per poder-ho preveure.

Pel que fa a la taxa per la prestació de serveis de recollida d’objectes, vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament, la grua –coneguda, popular–, no presenta 
cap variació.

La taxa per la prestació de serveis de manteniment, senyalització de guals, entrades 
de vehicles a través de voreres i estacionaments reservats té una diferència pel que fa 
a l’article 7 de naixement de l’obligació, s’elimina aquesta article tota vegada que està 
millor informat a l’article vuitè, que té com a concepte l’acreditament. O sigui, 
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eliminem el que seria el naixement de l’obligació per l’acreditament. I les tarifes no 
presenten cap variació.

Pel que fa a la taxa per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions, esbarjo, etcètera, també s’incorpora..., hi ha un canvi en la 
denominació de la taxa perquè s’incorporen també plafons informatius d’empreses als 
polígons industrials. Se n’ha col·locat ara un aquí a la cruïlla, diguem-ne, entre el 
carrer Prat de la Riba i la plaça Sant Jordi. Per tant, s’incorpora també aquest fet 
impositiu.

Pel que fa a la taxa de prestació de serveis d’utilització d’instal·lacions municipals no 
presenta cap variació. Així mateix, tampoc presenta cap variació la taxa per a la 
prestació de serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i 
grans transports.

La taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua sí que té algunes 
modificacions. Pel que fa a beneficis fiscals, s’adequa als membres de les unitats 
familiars per beneficiar-se de la taxa, perdó, de la tarifa social, que passa de cinc 
membres o més a tres membres o més. També a la quota tributària es fa una 
interpretació de les bonificacions en el preu de l’aigua per les unitats familiars o de 
convivència en tot un seguit d’aspectes, incorporant també una proposta de tarifació 
que ha aprovat l’ACA i que el ciutadà pot sol·licitar a l’ACA. Nosaltres la incorporem per 
què? Perquè un cop obtinguda per part de l’ACA, nosaltres puguem aplicar-la també 
directament. I també s’estableix una facturació especial en aquells casos que es 
presentin fuites internes no detectades, que fins ara havien de pagar tot el que s’havia 
produït a la fuita i ara pagarien una mitjana entre els dos anys..., per un període 
similar als dos anys anteriors.

Pel que fa a la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i amb 
finalitat lucrativa no presenta variació. Tampoc la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, etcètera. La taxa per 
instal·lació de quioscos en via pública, tampoc. La taxa per aprofitament especial de 
domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 
general, tampoc. Els preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats 
de competència municipal, tampoc. I l’ordenança reguladora de les contribucions 
especials, tampoc.

Per tant, a nivell de modificació econòmica d’increment, són dues les taxes que..., 
perdó, els impostos o taxes que tenen increment, seria l’IBI per una part amb un 1 per 
cent per part del tipus, que és el que afecta l’ajuntament, i del 2 per cent pel que fa a 
les escombraries.

També esmentar que la taxa de l’aigua no pateix increment, perquè atès que la 
proposta d’increment que va fer l’ACA l’any passat, perdó, ATLL, l’any passat, que era 
un increment molt alt, no s’ha produït i en aquests moments la informació que tenim 
és que no hi ha previsió d’incorporar-se, per tant, mantenint el preu d’aigua que tenim 
en aquests moments, tornem a generar un excedent per a inversions de manteniment, 
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que en els darrers anys no s’havien produït perquè amb el dèficit que hi havia van..., o 
sigui, el dèficit que s’anava produint amb la gestió del servei de l’aigua, doncs, va anar 
absorbint aquests excedents que havíem tingut per tema d’inversions. I, per tant, en 
aquests moments tornem a generar i, per tant, la previsió que hi ha amb els..., 
diguem-ne, l’escenari que s’ha dibuixat a partir dels consums d’aquest any i dels preus 
que tenim, per l’any que ve generaríem un excedent per a inversions que podríem 
fer..., anar mantenint obres de millora, sobretot de canvis de canonades de 
fibrociment que encara tenim en algunes parts del municipi del voltant de 150.000 
euros.

Per tant, aquesta és la proposta que es presenta per aprovació dels grups municipals i 
tot segui passo la paraula a aquells grups que desitgin. Senyora Mari Carmen? Senyor 
César Alcalá? Senyor Dani Martín?

Sr. Martín.- Hola, buenas noches. A ver, nosotros es el discurso estándar de cada 
año, no habrá sorpresas. Volvemos a lo de siempre, ordenanzas fiscales, ingresos, 
presupuesto, gastos. Nos pedís que apoyemos unas ordenanzas fiscales con un 
incremento en el cual podríamos estar o no de acuerdo, para luego justificar unos 
gastos en el presupuesto que presentaréis, supongo, a lo largo del mes de noviembre. 
Habíamos quedado que este año hablaríamos de ordenanzas fiscales y de 
presupuestos al mismo tiempo. También es verdad que si no recuerdo mal, a nivel del 
mes de junio, se nos pasó un mail a todos los grupos municipales si teníamos alguna 
aportación a estas ordenanzas fiscales y por lo menos Iniciativa no ha presentado 
ninguna aportación. También es verdad que nosotros esperábamos que pasada la 
fiesta mayor se nos llamara a los grupos municipales para al menos comunicársenos 
una propuesta de presupuesto para ver si estos incrementos del 1 por ciento, que 
realmente, como ha dicho el concejal de Hacienda y alcalde, es realmente de casi un 3 
por ciento acumulando el incremento que propone o que propondrá el Estado, si queda 
justificado o no. Porque recordamos que desde el presupuesto de 2016, si no recuerdo 
mal, venimos de unos superávits, de un remanente de tesorería escandalosamente 
alto.

Por lo tanto, a pesar de que las ordenanzas fiscales lo único que hacen realmente son 
unas ordenanzas muy técnicas y recogen todo lo que nos invita la Diputación de 
Barcelona a recoger dentro de las ordenanzas fiscales y simplemente proponemos no 
incrementar y proponemos hacer un mínimo incremento, a nosotros como siempre se 
nos hace bastante difícil el apoyar estas ordenanzas fiscales.

Dicho esto, en la discusión de iniciativa surgió un problema que es que el año pasado, 
si no recuerdo mal, nos abstuvimos y luego votamos que sí al presupuesto. Este año 
probablemente esperamos que también pase lo del año pasado, que es que se nos 
invite a participar en el presupuesto, lo cual sería incongruente votar no a ordenanzas 
y luego, si participamos en ese presupuesto, votar sí al presupuesto. Por lo tanto, 
dentro de lo que es Iniciativa nos generaba un problema. Por tanto, adelantamos que 
nuestro voto este año será abstención. Sí Montse es abstención.

Por lo tanto, no hay nada más que decir, unas ordenanzas fiscales muy normales.
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, senyor Martín. Senyora Marta Pujol...

Sra. Pujol.- Moltes gràcies, senyor alcalde. Des del nostre grup municipal, una petita 
apreciació una mica en la línia de la del senyor Martín i és que a part de l’actualització 
del cadastre que proposa l’Estat, que és d’un 3 per cent, l’equip de govern ha decidit 
pujar un 1 per cent l’IBI. En un any en què s’han pagat 3 milions i escaig o 3 milions 
d’euros de pavelló i en un any que també s’ha pagat 1 milió ”i pico” a Rubatec, 
entenem que potser aquest 1 per cent es podia haver estalviat i no fer una pujada 
d’aquest impost als ciutadans. També m’agradaria saber a nivell pressupostari quina 
repercussió té aquest augment de l’1 per cent, si està calculat, si..., bé, quin és 
l’import que suposaria a nivell d’ingressos.

Moltes gràcies.

Sr. Alcalde.- Bé, moltes gràcies. Bé, jo en tot cas ara mateix no recordo exactament 
el... Bé, en tot cas, per començar, sí que és cert, és a dir, ens passava a tots els grups 
quan estem a l’oposició que quan s’han demanat propostes d’aportacions a 
ordenances, doncs normalment no ho hem fet, tampoc no ho fèiem nosaltres, per tant, 
jo això no ho retrauré perquè seria molt absurd ara jo dir «escoltin, vostès no han 
presentat», quan nosaltres tampoc ho fèiem. Per tant, crec que al final al que li toca 
impulsar i liderar és al govern. Per tant, entomo aquesta situació.

La nostra voluntat..., quant als increments, el d’escombraries és una taxa que en 
principi..., una taxa de cobrir el cost del servei, per tant, el que hem fet és analitzar el 
cost del servei i proposar un increment que pràcticament l’assumeix, no l’assumeix al 
cent per cent, però pràcticament l’assumeix. Aquest any 2018 la previsió és de tancar 
amb un dèficit..., teníem una previsió de tancament a zero, però tindrem una previsió 
d’un dèficit de 16.000 euros, perquè la quota del Consorci de Residus, doncs, s’ha 
hagut de modificar, hi ha hagut una modificació, i això ha provocat un petit increment. 
Entenc que ningú de vostès ha qüestionat aquesta, en tot cas, afegeixo aquest 
element.

Pel que fa a aquest increment de l’1 per cent, estava al voltant d’uns 40.000 euros, 
però en tot cas ja li confirmaré. Li puc confirmar amb detall. Per tant...

Anem a veure, l’increment per a l’any que ve, la previsió d’increment per a l’any que 
ve de la massa salarial està rondant entre el 2,25 i el 2,50, la previsió, si s’acaben 
aprovant pressupostos generals de l’Estat, això també és una cosa que és... Però el 
treball que totes les administracions estem fent..., avui estava en el plenari del 
Consorci del Parc Serralada Litoral, que també l’aprovava, doncs estem treballant 
sobre el 2,25 per cent sobre 3 milions i escaig d’euros, quasi 4 milions d’euros de cost 
salarial, de massa salarial, doncs un 2 «i pico» ja és un increment. Per tant, estem, 
diguem-ne, tornant a una certa normalitat en el que serien els increments de despesa 
que es produeix per raó vegetativa, per raó d’increments. Per tant, tot l’increment que 
fem pel que fa a la recaptació prové d’aquest increment de l’IBI, que està rondant 
aquest 3,90 «i pico» per cent, entre el 3 i l’1, quan ho sumes tot, et dona aquest 3,90 
«i pico». I, per tant, pensem que val la pena fer això.
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Els romanents ens provenen també d’un altre element que ens bloqueja necessitat, 
que és tot el tema de la regla de despesa. Però això, en tot cas, quan entrem en el 
pressupost, ja anirem més enllà. En tot cas, agrair també les seves intervencions, pel 
to i per..., aquí el que més s’ha enrotllat soc jo i, per tant, ja no m’enrotllo més. Si 
volen un segon torn de paraula... Senyor Martín? Senyora Marta Pujol?

Sra. Pujol.- Bé, una mica l’estalvi anual del no haver de pagar la piscina i Rubatec són 
uns 450.000 euros per part de la piscina i uns 117.000 per part de Rubatec, això és 
mig milió d’euros, el 2 i mig per cent d’increment de la massa salarial d’aquest 
ajuntament no sé quin és, però jo crec que amb aquests 500.000 euros, que no 
s’hauran d’incorporar a les despeses de l’ajuntament, perquè ja estan pagats, segueixo 
dient que potser aquest 1 per cent ens el podríem estalviar, els ciutadans.

Gràcies.

Sr. Alcalde.- A veure, en el pressupost de 2018, aquests 500.000 ja estaven 
incorporats, perquè això del pavelló es va produir el 2017, es va aprovar el 2017... Sí, 
sí, ho vam aprovar el 2017. I llavors ja està al pressupost de 2018, ja els hem 
incorporat i el que vam fer va ser..., i això ho vaig explicar en el ple de pressupost, ja 
incorporàvem aquests diners i dotàvem de millor forma partides de tipus cultural, 
social, de promoció econòmica... I llavors pel que fa a l’increment de 175.000 euros..., 
perdó, pel que fa a l’estalvi de 175.000 euros, aquest ens allibera una part de despesa 
ordinària de capítol 2, però hi ha una altra part que s’havia finançat amb..., que era 
d’inversions, que anava a inversions i que, per tant, no aniria directament a despesa, 
diguem-ne, a despesa ordinària, que és la part més important, que són de l’ordre 
d’uns 120.000 «i pico» euros. Per tant, hi ha uns 40 «i pico» - 50.000 euros que sí, 
que serien els que per a l’any 2019 sí que tindrien aquesta diferència. Però, en tot cas, 
jo crec que valdrà la pena que en l’aprovació del pressupost on ja posarem sobre la 
taula tots els números de despeses, doncs, puguem analitzar amb detall aquestes 
diferències.

Bé, si no hi ha cap qüestió més, passaríem a votació.

Votacions: 

(Els regidors emeten el vot.)

Aprovat per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC 
(5), del PSC (5) i del PP (1), 3 abstencions, manifestades pels regidors dels grups 
municipals d’ICV-EUIA (2) i de la regidora no adscrita (1) i 3 vots en contra, 
manifestats pels regidors del grup municipal de CIU.

Doncs donat que aquest és un ple extraordinari, que no..., eh? Onze, tres i tres. La 
Mari Carmen, la senyora Mari Carmen Diaz, també s’ha abstingut. No es preocupi, 
senyor interventor, que des d’aquí tenim la visió completa de... Per tant, repeteixo, 11 
vots favorables, 3 abstencions i 3 vots negatius.
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Per tant, tal com deia, agraeixo a tothom, la seva assistència, com que és un ple 
extraordinari, no hi ha precs i preguntes, tampoc no hi ha preguntes del públic, agrair 
la seva daixò i que tinguin, aquells que ho facin, un bon cap de setmana llarg.

Moltes gràcies.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20 
hores i 33 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.

El president El secretari

Carles Fernández Pérez  Antoni Peralta Garcerá
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