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ACTA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
Identificació de la sessió: 
  
Caràcter: Extraordinari 
Data: 20 de desembre de 2005 
Horari: de 13,00 a 13,10 hores 
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial 
 
Hi assisteixen:  
 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, alcalde           
FERRAN JIMÉNEZ MUÑOZ, 2n. tinent d’alcalde                           
FRANCESC COLOMÉ TENAS, 3r. tinent d’alcalde             
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, 4t. tinent d’alcalde                 
JOAQUIM MENDEZ ORTIZ, 5è. tinent d’alcalde 
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora          
ROSA COLOMÉ SOLER, regidora     
JOSEP BRU ALBIÑANA, regidor 
MANUEL MARTÍNEZ BALLESTEROS, regidor  
JOSÉ VEGA VILAR, regidor 
TERESA BUIGUES POVEDA, regidora  
JOSEP MARTÍNEZ CLAVELL, regidor 
JOSÉ JOAQUÍN GRAU RUEDA, regidor  
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor 
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor  
JOAQUIM BACH FABREGÓ, interventor 
FRANCESC ESTEVE BALAGUÉ, secretari 
 
S’han excusat: 
 
JOSEP Ma. DIA GRAU, 1r. tinent d’alcalde  
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, regidor                   
 
 
ÚNIC.- RESOLDRE AL·LEGACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT LA 
MODIFICACIÓ DE DIFERENTS ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 
2006.- El senyor SECRETARI llegeix la part dispositiva de la següent proposta de 
l’ÀREA D’HISENDA: 
 
ATÈS que el Ple en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2005, aprovà la modificació 
de les ordenances fiscals vigents, per a la seva entrada en vigor a primer de gener de 
2006.  
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ATÈS que l’esmentat acord fou exposat al públic de conformitat amb el que disposa 
l’article 17 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, mitjançant la seva inserció en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 259 de data de 29 d’octubre de 
2005, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin oportunes.  
 
ATÈS que durant l’esmentat termini s’han present els següents escrits: 
 

- Escrit amb NRE 11723 i data de 24 de novembre de 2005, presentat per part 
del Senyor Josep Badia Torrents, en qualitat de Regidor i actuant en 
representació del Grup municipal del Partit Popular de Catalunya de Les 
Franqueses del Vallès, mitjançant el qual es proposa la rectificació de l’IPC del 
4,3 %, segons la mitja global anual.  

 
- Escrit amb NRE 11864 i data de 28 de novembre de 2005, presentat per part 
del senyor Ferran Gontán Ferrer, en qualitat de Regidor i actuant en 
representació del Grup municipal Els Verds, mitjançant el qual presenta una 
sèrie d’al·legacions i propostes de millora a l’acord d’aprovació provisional 
d’ordenances fiscals per a l’exercici 2006.  

 
VIST l'informe d'Intervenció. 
 
VIST l’informe de Secretaria. 
 
VISTA la memòria relativa a les al·legacions presentades.  
 
D'ACORD amb allò que estableix l'article 17.3 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, a 
l’Ajuntament en Ple proposo l'adopció del següent 
 
ACORD:  
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per part dels senyors Josep Badia 
Torrents i Senyor Ferran Gontán Ferrer, en qualitat de Regidors i actuant 
respectivament en representació del Grup municipal del Partit Popular de Catalunya 
de Les Franqueses del Vallès i del Grup municipal Els Verds contra l’acord de 
modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2006, aprovat provisionalment 
pel Ple de data de 27 d’octubre de 2005, de conformitat amb la memòria i l’informe 
d’Intervenció emesos.  
 
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació amb efectes de primer de gener 
de 2006, de les Ordenances Fiscals que a continuació es relacionen amb el contingut 
que figura en l’annex que forma part del present acord: 
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OF 2. Impost sobre activitats econòmiques 
OF 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
OF 4. Impost sobre l’Increment del Valors dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana 
OF 6. Taxa per serveis administratius 
OF 7. Taxa per llicències d’auto-taxis i altres vehicles de lloguer 
OF 8. Taxa per serveis especials d’espectacles o transports 
OF 9. Taxa per serveis urbanístics 
OF 10. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions 
OF 11. Taxa de cementiris municipals 
OF 12. Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans 
OF 14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública 
OF 15. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
OF 16. Taxa per la prestació del servei de proveïment d’aigua potable 
OF 18. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 
OF 21. Taxa per obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i 
qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres 
OF 22. Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, 
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
OF 23. Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves 
de la via pública per a aparcament, o càrrega i descàrrega de mercaderies 
de qualsevol mena 
OF 24. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb 
finalitat lucrativa 
OF 25. Taxa per la instal·lació de quioscs a la via pública 
OF 26. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o 
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al carrer, ambulants 
o de rodatge cinematogràfic 
OF 27. Taxa per la prestació de serveis a l’Escola Municipal de Música.  
OF 30. Preus públics per la prestació del servei municipal de llar d’infants 
OF 31. Taxa per la instal·lació d’anuncis que ocupen el domini públic 
local 

 
MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS per a la prestació dels serveis de les 
instal·lacions esportives municipals de gestió directa, del Viver d’empreses i del Centre 
de Recursos Agraris. 
 
Tercer.- PROCEDIR A LA SEVA PUBLICACIÓ en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de conformitat amb el que preveu l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
La PRESIDÈNCIA obre el torn d’intervencions. 
 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC, senyor JOSEP MARTÍNEZ i 
manifesta: des del grup d’Esquerra, dir que, com al punt de l’anterior Ple que es va 
tractar aquest tema, votarem en contra de l’aprovació de les ordenances fiscals. Volem 
destacar que sabem que s’ha parlat amb els membres i els grups polítics de l’oposició 
que han presentat al·legacions, si més no, amb Els Verds estic segur que s’ha parlat 
perquè així m’ho ha comunicat el regidor, és bo que s’hagi parlat i de cara al proper 
any, seria bo que s’intentés incorporar-hi alguna cosa.  
 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal EV, senyor FERRAN 
GONTÁN i exposa: abans de defensar les al·legacions, permeti’m, senyora Claveria, 
moltes gràcies sinceres, de veritat, pel diàleg que ha obert perquè creiem que és la 
manera de fer les coses a nivell polític. Em sap greu haver-li d’agrair perquè hauria de 
ser la tònica habitual i no necessitar donar les gràcies, però, de moment, això no és així. 
Li donaré les gràcies molt sincerament. En quant a la defensa de les al·legacions, dir 
que, a nivell genèric, totes són factibles per dur a terme, fins i tot, la nova ordenança que 
proposem reductora del preu de l’habitatge en contra de l’especulació. Amb voluntat 
política, totes són possibles, tot i que acceptem que per a l’any vinent potser per manca 
de temps no es puguin donar les condicions per portar-les a terme, però li agafem el 
compromís de crear una comissió en la qual es mirarà d’implantar les nostres 
al·legacions de cara a l’any 2007. Li agafem el compromís, senyora Claveria. En quant a 
la defensa de l’al·legació de l’ordenança fiscal número quatre, la plusvàlua sobre el 
valor dels terrenys de naturalesa urbana, com era la més previsible, i no s’han tancat en 
banda, en principi, aquesta entenc que es pot aplicar i no comentaré res més. La 
interessant per nosaltres de les que existeixen és l’ordenança número dotze que és la 
taxa de recollida i eliminació (RMO) que, tot i no defensar ni estar d’acord amb el nou 
sistema de recollida d’escombraries que vostès han posat en pràctica, els hi farem costat 
en tot allò que impliqui reduir, reutilizar i reciclar residus, així com amb la millora de la 
gestió i en aquest sentit va la nostra al·legació. Referent a l’article 6.2 de l’ordenança 
dotze contra la qual nosaltres hem presentat al·legacions, estem parlant de la recollida 
selectiva de deixalles domèstiques, ens reiterem en el que vam dir al Ple d’octubre 
d’enguany, els habitatges no generen residus, som les persones i, per tant, no es pot 
pagar per mida d’habitatge i cal pagar per ciutadà. La senyora Claveria, com ja hem 
parlat, ens ha dit que tècnicament és difícil perquè no sap quantes persones viuen a cada 
casa, la mobilitat de les persones i tot això. Està molt bé, però permeti’m que li recordi 
que per enviar cartes d’invitació a actes organitzats pel govern, torrons als avis o 
pelutxos als infants, no hi ha problemes en el creuament de dades i, per tant, això no 
seria dificultós. Simplement és voluntat, com deia abans. En quant a l’article 12.2 de la 
mateixa ordenança fiscal, estem parlant de la recollida comercial de residus, creguin que 
m’ha sorprès que fos l’al·legació que veiessin amb millors ulls perquè és l’al·legació 
més progressista i més justa de totes les que hem presentat. L’esperit de l’al·legació és 
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clar: qui contamina, paga o girat al revés, que ens agrada més a nosaltres, qui està per la 
minimització de residus, paga menys. Dels aspectes tècnics, com vam comentar en el 
seu moment, ja en parlarem. En quant a la creació d’una nova taxa reductora del preu de 
l’habitatge, que nosaltres creiem que és potser la més punyent i la que veurien amb mals 
ulls i veiem que no hi ha tant mals ulls, ja li accepto que tècnicament em digui que no 
pot ser una taxa perquè no es dóna cap servei a canvi, però cal dir que amb imaginació i, 
sobretot, amb interès polític, es pot trobar una manera de posar-la en marxa, tal com li 
demostrarem nosaltres. De moment, pel primer torn, ja en tinc prou.  
 
Acte seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal PP, senyor JOSEP BADIA i 
manifesta: sobre l’al·legació que he presentat, només n’hi ha una, relativa a l’IPC del 
4,3% que ja vaig dir en el seu dia que es fes un estudi anual, del gener fins al setembre, 
crec que ningú m’ha contestat i l’entrada la vaig fer el dia 24 de novembre.  
 
Tot seguit, pren la paraula la regidora de l’ÀREA D’HISENDA, senyora NÚRIA 
CLAVERIA i manifesta: començaré pel final, comentar-li al senyor Badia que, 
efectivament, creia que sí que se li havia donat resposta verbalment a aquesta sol·licitud 
i és el següent: seria molt interessant poder agafar l’IPC d’un any complet de gener a 
desembre, però això és tècnicament impossible perquè hi ha uns terminis que s’han de 
complir per presentar les al·legacions i donar com a bones les ordenances fiscals per a 
l’any següent. Per tant, què es fa? Doncs s’agafen les dades de setembre de l’any 
anterior a setembre de l’any en curs que és quan es fan les ordenances. I aquest termini 
és el que ens dona aquest IPC que s’ha aplicat. Això és així en aquest ajuntament i a 
qualsevol altre ajuntament que hagi d’aplicar aquestes qüestions. Per una altra banda, 
comentar tant al regidor del grup d’Esquerra Republicana com al regidor d’Els Verds 
que, efectivament, vam tenir aquesta conversa. Jo espero, no diria nou perquè moltes 
vegades hem tingut aquest tipus de converses, potser no en aquest sentit, que sigui molt 
profitós d’ara en endavant que ens puguem anar veient, que ens puguem anar reunint 
d’una forma més o menys organitzada i poder parlar d’aquelles coses, d’aquelles taxes, 
aportacions, novetats o diferències que hi puguin tenir amb nosaltres, que ens puguin fer 
acostar posicions. No obstant, vull reiterar en aquest Ple també el que ja vaig comentar 
en aquesta reunió que vam tenir fa uns dies, en el sentit de que l’aplicació de qualsevol 
taxa ha de ser fàcil i controlable perquè tot el que implica un fort control després és molt 
difícil de portar a terme. Jo intueixo, i aquesta és una apreciació molt personal, tot i que 
he contrastat l’opinió amb les persones que s’encarreguen en aquesta casa de tramitar i 
gestionar els cobraments de totes aquestes taxes, que és la Diputació, la idea de vostès 
de fer pagar, per exemple, el tema de les deixalles, per número d’habitants i no per 
habitatge és realment una qüestió molt complicada per no dir gairebé impossible. Jo no 
utilitzo mai la terminologia absoluta, però diria gairebé impossible, com a mínim, molt 
complicada. Comentar que espero, com deia abans, que aquest seguit de trobades que 
podem arribar a tenir durant l’any de cara a les pròximes ordenances puguin ser 
fructíferes.      
 
Intervé el regidor senyor GONTÁN dient: només dir-li que, com ja hem parlat, 
insisteixo, de qüestions tècniques en parlarem en el seu moment, però jo estic convençut 
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que amb voluntat política tot és possible. És qüestió de voluntat política. D’altra banda, 
ja per acabar, salut i ecologia i bones festes per a tothom.  
 
El regidor senyor BADIA diu: només dir-li que aquest IPC que vostè incrementa és el 
4,3% de setembre, i ja que vostè ha dit que tots als ajuntaments actuen d’aquesta 
manera, només li puc dir que jo sàpiga, no hi ha cap ajuntament que incrementi l’IPC un 
4,3%. Ni Granollers, ni Mollet, ni Canovelles, ni La Garriga, ni Cardedeu, a cap 
ajuntament apliquen un IPC del 4,3%.  
 
La regidora senyora CLAVERIA replica: un segon, senyor Badia, això no vol dir que 
no sigui l’IPC. Pot ser que no hagin aplicat aquest índex però no vol dir que no ho sigui.  
 
Finalitzades les intervencions, la PRESIDÈNCIA dóna pas a la votació. 
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per vuit vots a favor dels regidors del 
grup municipal CiU, set vots en contra dels regidors dels grups municipals PSC-PM, 
ERC, GIPF, EV i PP, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, el Senyor ALCALDE, aixeca la sessió  
demanant disculpes per l’hora de la convocatòria del Ple, tot dient que  per agenda ha 
estat impossible fer-ho en un altre moment,  desitjant molt bones festes a tothom i  
esperant poder retrobar-se  amb tots  l’any vinent en plenitud de facultats. De tot el 
tractat s’estén la present ACTA, la qual després de llegida i trobada de conformitat, és 
signada pel que hi ha intervingut, i de què com a SECRETARI, CERTIFICO. 
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