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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA VEÏNAL 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter: Ordinària 
Data: 27 de desembre de 2019 
Horari: 13:30 hores 
Lloc: Sala d’Actes de l’E.M.D. 
 
Assistents 
 
Sra. Meritxell Raga Martin, Presidenta, presideix la sessió 
Sr. Joan Benet i Pallàs, Vocal 
Sr. Gabriel Jiménez Vela, Vocal 
 
Assistits per la Sra. Àngels Minguella i Torres, Secretària acctal de l’EMD de Rocallaura. 
 
Es fa constar que existeix el quòrum legal reglamentari, per a la vàlida celebració de la 
present sessió, previst als articles 46.2.c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 98.c) 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 90.1 del Reial Decret 2568/86, 
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals.  
 
Oberta la sessió pe la Sra. Presidenta, s’examina l’Ordre del dia previst, que consta dels 
punts següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR, 04.11.2019. 
2- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2019-2020. 
3- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2020. 
4- ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL DE TASQUES DE 
MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DE PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 
CONVOCATÒRIA ANY 2019 I APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA QUE EL REGULA. 
5- APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
ALS BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL JOC. 
6- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 2020. 
7- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 

· Moció amb motiu de la sentència del TJUE del 19.12.2019 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA ANTERIOR DE DATA 04.11.2019. 
Es fa constar que havent remès amb antelació als senyors/es membres de la Junta de Veïns 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
El Sr. President sotmet el present acord a la consideració de la Junta, i aquesta l’aprova per  
unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen.  
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2.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DEL 2019-2020.-  
Vist l'informe de Secretaria de data 12.12.2019, sobre la Legislació aplicable i el procediment 
a seguir per a l'aprovació del calendari fiscal de l’EMD corresponent a l'exercici 2019-2020. 
En virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per 
majoria absoluta, per unanimitat dels tres membres presents que legalment la componen, 
acorda: 
Primer.- Aprovar el calendari fiscal de l’EMD de Rocallaura, corresponent a l'exercici 2019 i 
2020: 
a) Per la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, el període comprès 
entre l’1 de juliol i l’1 de setembre de 2020, ambdós inclosos, en període voluntari. 
b) Per la taxa del cementiri i clavegueram, el període comprès entre l’1 de març i l’1 de maig 
de 2020, ambdós inclosos, en període voluntari. 
c) Per la taxa del subministrament d’aigua potable, els períodes següents: 
- Segon semestre de 2019: entre el 2 de gener i el 2 de març de 2020, ambdós inclosos, 

en període voluntari. 
- Primer semestre de 2020: entre l’1 de juliol i l’1 de setembre de 2020, ambdós inclosos, 

en període voluntari. 
d) Transcorregut aquest període voluntari, s’iniciarà el període executiu amb recàrrec del 5% 
fins que no hagi estat notificada la providència de constrenyiment. Notificada aquesta, 
s’exigirà el recàrrec d’apremi reduït que serà del 10 % de l’import del deute no ingressat, 
sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis establerts en la providència de 
constrenyiment. Transcorreguts els terminis de pagament abans indicats serà exigible el 
recàrrec d’apremi ordinari, que serà del 20 % de l’import del deute no ingressat més els 
interessos de demora.  
Segon.- Sotmetre aquest calendari a informació pública, amb publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i tauler d'anuncis de l’EMD i a la disposició dels interessats a la seu 
electrònica d'aquesta EMD http://rocallaura.ddl.net . 
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EMD DE L’EXERCICI ECONÒMIC 
DEL 2020.-  
Havent-se realitzat l’estudi de projecte de pressupost de l’EMD, la Presidenta ha format el 
pressupost general per a l’exercici 2020, del qual se’n dóna compte. 
El pressupost general conté la documentació i annexos previstos al RDL 2/2004 i en la seva 
tramitació s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.  
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Aquest pressupost conjuntament amb les bases d’execució, la plantilla de personal 
(funcionaris i laborals) i la relació de llocs de treball, se sotmet a l’aprovació inicial de la 
Junta de Veïns de l’EMD de Rocallaura.  
Atesos els informes favorables de secretaria intervenció i la documentació que integra el 
projecte de pressupost, la tramitació del qual ha seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent, a proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per 
unanimitat dels tres membres presents, que legalment el componen, acorda: 
Primer.-  Aprovar per a l’exercici de 2020 un límit màxim de despesa no financera de 
348.070,19 euros per l’EMD, d’acord amb el límit establert del 2’8 %, coherent en tot cas 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de gasto. 
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2020 d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el 
qual, resumit per capítols, és el següent: 
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CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
3 Taxes i altres ingressos 62.198,93 
4 Transferències corrents 157.703,98 
5 Ingressos patrimonials 13.743,00 
6 Venda inversions 24.760,00 
7 Transferències de capital 74.000,00 
 TOTAL INGRESSOS 332.405,91 
ESTAT DE DESPESES 
CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 
1 Despeses de personal 69.888,90 
2 Compra béns corrents 94.579,53 
3 Despeses financeres 700,00 
5 Fons contingència i reserves inversió 2.890,99 
6 Inversions reals 164.346,49 
 TOTAL DESPESES 332.405,91 
L’import total d’ingressos i despeses es fixa en la quantitat de tres-cents trenta-dos mil 
quatre-cents cinc euros amb noranta-un cèntims, per tant resulta un pressupost 
general anivellat. 
Aquest pressupost es troba integrat per 332.405,91euros de despesa no financera i 0,00 
euros de despesa financera. Essent la massa salarial del personal laboral de 20.151,55 
euros. 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en el pressupost i la relació de llocs 
de treball per l’exercici econòmic del 2020. 
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general, segons el text redactat que 
s’adjunta a l’expedient. 
Cinquè.- Exposar al públic, el pressupost general, les bases d’execució, la plantilla de 
personal i la relació de llocs de treball, durant el termini de quinze dies hàbils, inserint 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el 
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
Sisè.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant 
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós d ela Llei reguladora de les Hisendes Locals, publicant-se un resum per 
capítols en el Butlletí Oficial de la Província, i se’n remetrà còpia a la Delegació d’Hisenda i a 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
Setè.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
4- ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL DE 
TASQUES DE MANTENIMENT D’ESPAIS PÚBLICS EN EL MARC DE PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ CONVOCATÒRIA ANY 2019 I APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA QUE EL REGULA. 
La Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, obria la convocatòria de l’any 2019 per a la 
concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7937, de 
data 12 d’agost de 2019. 
El Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 4 de 
setembre de 2019, va resoldre acollir-se a la convocatòria de subvenció per les línies PANP, 
PRGC, DONA i COOR i en data 4 de novembre la Directora del Servei d’Ocupació Pública de 
Catalunya va resoldre atorgar al Consell Comarcal de l’Urgell una subvenció per a la 
contractació de personal per a realitzar dos projectes: 
- Adequació d’espais públics de l’Urgell, per realitzar tasques de conservació i manteniment 
de diversos espais i edificis públics dels municipis de la comarca i dels seus nuclis agregats. 
- Suport en tasques administratives i d’arxiu 
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L’EMD de Rocallaura té la voluntat d’adherir-se al projecte Adequació d’espais públics de 
l’Urgell i encarrega al Consell Comarcal de l’Urgell les següents tasques: 
- Tasques de conservació i manteniment de diversos espais i edificis públics dels municipis de 
la comarca i dels seus nuclis agregats. 
Donat que l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca, l’exercici de les competències que “li delegui o li encarregui de gestionar 
l’Administració de la Generalitat, les quals s’han d’acompanyar de la transferència dels 
recursos necessaris pel seu exercici; i que en l’àmbit de les seves competències, la comarca 
pot fer obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix la mateixa llei.  
L’article 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions públiques catalanes, 
els organismes i les entitats públiques poden encarregar la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques, de 
conformitat amb el que disposa l’article 10 de la mateixa norma. 
Es proposa: 
PRIMER.- Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Urgell de la prestació dels 
serveis o tasques que es detallen a la part expositiva relacionades amb el/els projecte 
Adequació d’espais públics de l’Urgell en el marc del Programa Treball i Formació 2019.  
SEGON.- Aprovar el text del conveni mitjançant el qual es formalitzarà aquesta encomana. 
TERCER.- Autoritzar la despesa amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2020. 
QUART.- Facultar la Presidenta per a la signatura del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’EMD de Rocallaura per l’encàrrec 
de gestió en el marc de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i 
Formació per realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels 
acords adoptats, quedant facultat fins i tot per realitzar les esmenes i modificacions al text 
del conveni que no desvirtuïn substancialment el seu contingut.  
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell. 
ANNEX: 
“”CLÀUSULES : 
Primera.- Abast i contingut de l’encàrrec de gestió 
L’EMD de Rocallaura encarrega al Consell Comarcal de l’Urgell les següents tasques 
relacionades amb el projecte d’adequació d’espais públics de l’Urgell, en el marc del 
Programa Treball i Formació 2019: 

- Tasques de paleteria en diferents espais i equipaments públics de Rocallaura 
El Consell Comarcal accepta l’encàrrec, que exercirà únicament durant la vigència del 
conveni i sempre sota la supervisió tècnica del responsable designat per l’EMD de Rocallaura, 
pel temps específic que segons la temporalització que s’efectuï del programa li correspongui. 
En el cas que en el decurs de la realització del programa es constatés la impossibilitat de 
realitzar totes les tasques encarregades abans de la finalització de les contractacions, es 
determinarà, juntament amb el responsable de l’EMD de Rocallaura, quines són les tasques 
prioritàries a realitzar.  
L’anterior supòsit no representarà cap modificació dels drets i deures de les dues parts. 
Segona.- Actuacions de cada administració 
a) Per part del Consell Comarcal de l’Urgell: 

1. Gestionar totes les tasques que se’n deriven de la concessió de la subvenció fins la 
seva justificació final. 

2. Contractar el personal que ha estat concedit amb la resolució per desenvolupar 
l’experiència laboral i fer-se càrrec de les obligacions laborals, de seguretat social i 
fiscals atenent mensualment el pagament de les nòmines i de la resta de conceptes 
obligatoris. 

3. Executar les tasques encarregades per l’EMD. Atès que en el projecte hi participen 
diferents ajuntaments i organismes, les tasques que es desenvoluparan a cada 
municipi seran les que permeti la temporalització del projecte, que serà comunicada 
a cada ajuntament en l’execució d’aquest conveni. 
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4. Realitzar les tasques necessàries per desenvolupar l’acció formativa, cercant i 
contractant una empresa de formació que compleixi amb els requisits establerts a 
l’Ordre TSF/156/2018 modificada per l’ordre TSF/115/2019, de 7 de juny. 

5. Contractar al/la tècnic/a encarregat/da de les accions de coordinació que realitzarà el 
seguiment dels diferents projectes d’experiència laboral i les accions formatives i la 
tutorització dels participants. 

6. Vetllar per la seguretat i la salut dels participants facilitant-los els equips de protecció 
individual necessaris segons les característiques de les tasques laborals a 
desenvolupar per cadascun d’ells i realitzant la formació indicada en matèria de 
protecció i prevenció de riscos.  

7. Informar i coordinar-se amb els responsables de l’EMD per la correcta execució del 
projecte. 

8. Emetre una liquidació detallada de les despeses no contemplades a la subvenció que 
s’hagin produït durant el desenvolupament del projecte i notificar-la a l’EMD durant 
els exercicis 2020/2021.  

b) Per part de l’EMD de Rocallaura 
1. Acollir els treballadors del Consell durant el temps que durin les accions programades 

al projecte, proporcionant-los-hi un lloc de treball adequat i realitzant la supervisió 
necessària de les feines encomanades. 

2. Sotmetre’s a la direcció i control del Consell Comarcal pel que fa als actes de gestió 
directa de la subvenció i de les qüestions referides a la contractació dels participants. 

3. Coordinar-se amb el Consell Comarcal per vetllar per la seguretat i salut dels 
participants en matèria de prevenció de riscos laborals. 

4. Facilitar la realització de l’acció formativa dels treballadors i el període corresponent 
de vacances. 

5. Facilitar totes les dades que li siguin sol·licitades pel Consell Comarcal per tal de dur 
a terme la gestió de la subvenció. 

6. Complir amb les obligacions que imposi l’ordre en matèria de publicitat i informació 
de la subvenció.  

7. Satisfer les següents despeses no cobertes per la subvenció, segons l’ordre 
TSF/156/2018 modificada per l’ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, que es calcularan 
de manera proporcional al temps que el treballador hagi romàs realitzant les tasques 
programades al municipi: 

a. Indemnització per finalització de contracte dels treballadors assignats per 
realitzar les tasques encomanades i del tècnic/a de coordinació del programa. 

b. Cost dels equips de protecció individual necessaris en matèria de prevenció 
de riscos laborals. 

c. El material inventariable i no inventariable necessari per a l’execució de l’obra 
o servei encarregat en el projecte aprovat. 

d. El reconeixement mèdic i la valoració sanitària de l’aptitud laboral dels 
participants del programa i del tècnic/a de coordinació del programa. 

e. La formació inicial en riscos laborals.  
f. Els desplaçaments que es produeixin per part dels treballadors i de la 

persona coordinadora del programa, així com la despesa d’IRPF i de 
seguretat social generada per aquestes indemnitzacions per raó de servei. 
Es sumaran les despeses totals de desplaçaments i es repartiran de manera 
proporcional entre tots els ajuntaments i organismes participants en el 
programa, en funció del temps que els treballadors hagin realitzat les 
tasques programades al municipi, independentment del lloc de residència del 
treballador que hagi prestat servei a l’Ajuntament o organisme. En el cas que 
sigui necessari concertar alguna assegurança que cobreixi els riscos del 
personal contractat en el marc d’aquest programa (accidents...), el seu 
import es repartirà entre els municipis, de manera proporcional al temps de 
servei en cadascun d’ells. 

Orientativament, l’import de les despeses no subvencionables previstes en el cas que el 
treballador romangués la totalitat de la durada del programa al mateix municipi, sense 
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tenir en compte aquelles que varien en funció de la prestació del servei (desplaçaments, 
etc), són: 

 
Indemnització 
final de  
contracte 

Formació 
en PRL 

Vigilància 
per la 
salut 

Equips  
de protecció 
individual 

Total 

Projecte 
d’adequació 
d’espais públics  
(contracte  
6 mesos) 

230 € 12 € 80 € 120 € 442 € 

8. Abonar la liquidació que emeti el Consell Comarcal respecte d’aquestes despeses. 
Els resultats dels treballs executats en virtut d’aquest conveni seran de titularitat municipal. 
Els compromisos econòmics assumits per ambdues parts, derivats de les obligacions 
anteriorment enumerades, depenen de les incidències que es generin amb el personal 
contractat, els desplaçaments dels mateixos per raó del servei i el nombre de treballadors i 
durada temporal dels treballs realitzats al municipi, i seran amb càrrec als pressupostos de 
l’anualitat 2020. 
Els imports a satisfer per l’ajuntament o organisme es faran efectius al Consell Comarcal de 
l’Urgell un cop finalitzada l’actuació objecte d’encàrrec, prèvia liquidació de despeses emesa 
pel Consell Comarcal. 
Tercera.- Confidencialitat i protecció de dades 
El Consell Comarcal té l’obligació de mantenir la confidencialitat i la seguretat de les dades 
de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de la realització de l’objecte 
d’aquest encàrrec, d’acord amb el que s’estableix a la  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i l’article 11.2 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
En tot cas, en el supòsit que el personal del Consell Comarcal de l’Urgell tingués accés a 
dades protegides com a conseqüència de la realització de l’objecte d’aquest encàrrec, 
quedarà subjecte als compliments dels preceptes de la LOPD i el RLOPD, atès que segons 
l’article 11.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, “l’entitat o 
òrgan encomanat té la condició d’encarregat del tractament de les dades de caràcter 
personal a les quals pugui tenir accés en execució de l’encàrrec de gestió i li és aplicable el 
que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal”.  
Quarta.- Mecanisme de seguiment i control de l’execució del conveni. 
El Consell Comarcal de l’Urgell designa com a interlocutor l’encarregat de la coordinació del 
programa, per vetllar pel seguiment i resolució dels problemes que puguin sorgir en 
l’execució dels treballs. 
L’EMD de Rocallaura designa com a interlocutora la Sra. Meritxell Raga Martin per la mateixa 
finalitat. 
Cinquena.- Incompliment d’obligacions i compromisos de les parts 
L’incompliment de les obligacions i compromisos de les parts implicarà la resolució d’aquest 
conveni i la reclamació de les despeses generades, si és el cas. 
Sisena.- Termini de vigència del conveni  
El present conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i tindrà vigència fins a 
la finalització de les actuacions objecte d’encàrrec. 
I com a mostra de conformitat amb el contingut del present conveni, el mateix es signa per 
duplicat exemplar al lloc i data esmentades a l’encapçalament. 
Presidenta de  l’EMD de Rocallaura  President del Consell Comarcal de l’Urgell”” 
 
 



   
      E.M.D. 
ROCALLAURA 

5- APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS ALS BENEFICIARIS DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL 
JOC. 
Antecedents: 
Per acord de Junta de Veïns de data 27.09.2018 es va aprovar definitivament l’expedient 
d’imposició de Contribucions Especials per les obres d’urbanització del Carrer del Joc, amb la 
relació de subjectes passius, als quals es va notificar degudament el primer termini de 
liquidació de dites obres d’urbanització. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la segona liquidació, en sessió de data 
23.05.2019. 
Atès l’acord de la Junta de Veïns aprovant la tercera liquidació, en sessió de data 
14.10.2019. 
Atesa la certificació d’obres emesa pel tècnic facultatiu i director de l’obra, procedeix 
l’establiment del quart termini de liquidació. 
A proposta de la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per unanimitat 
dels tres membres que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar la quarta liquidació de les contribucions especials per les obres 
d’urbanització del Carrer del Joc de Rocallaura. 
Segon.- Notificar el present acord als subjectes passius de les contribucions especials, les 
dades dels quals consten a l’expedient. 
Tercer.- Facultar la Presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels presents acords. 
 
6- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI ECONÒMIC DEL 
2020. 
Per resolució de la Presidència de data 12.12.2019 es va acordar iniciar l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals vigents en la vila de Rocallaura.  
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en 
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs locals. 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març 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. 
Vist l’esborrany del projecte de modificació i havent-se realitzat l’estudi tècnic econòmic de 
les ordenances fiscals que es troben vigents en aquest municipi, pel qual es reflecteix que es 
procedent la seva modificació, tant pel que fa a la inclusió de nous apartats, com a la revisió 
i actualització de les tarifes i quotes resultants de l’aplicació dels estudis econòmics, així com 
els informes d’impacte de les modificacions. 
Atenent al que preveuen els articles  2, 15 a 27, 57, 59 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 
concordants del DL 2/2003 TR LMRLC i de la Llei 7/1985 RBRL.  
A proposta de la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, la Junta de Veïns, per majoria 
absoluta, per unanimitat dels tres membres presents, que legalment la componen, acorda: 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici econòmic de  2020  i següents, la 
modificació de les Ordenances Fiscals següents: 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA. 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Tarifes aigua  
Fins a 24 m3 semestre 0,70 €/m3 
De 25 a 60 m3 semestre 0,80 €/m3 
Més de 60 m3 semestre 1,09 €/m3 
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Sortidor d’aigua ús agrícola 1,09 €/m3 
Fuita d’aigua justificada 0,70 €/m3 
Instal·lació de comptadors  
Concessió de llicència 136,25 € 
Subministrament de portella 50,89 € 
Subministrament de comptador 62,22 € 
2. La taxa per recepció dels subministrament es determinarà aplicant sobre els consums les 
quanties que en les esmentades tarifes es contenen. 
3. Els costos estan basats per a canonades de ½ polsada. Per canonades superiors els costos 
s’incrementaran un 20 %. 
4. Per tal d’aplicar les tarifes especificades per casos de fuita d’aigua, el subjecte passiu 
haurà de sol·licitar-ho formalment acreditant la incidència ocorreguda així com el 
corresponent arranjament tècnic d’aquesta. El consum total afectat (en cas de 
desconeixement) es meritarà entre el consum mitjà habitual de l’objecte tributari 
comptabilitzat al preu corresponent i l’excés de volum, el qual es considerarà com a fuita 
amb la taxa que sigui vigent a efectes de càlcul del rebut. 
  
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 
2020 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i 
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’EMD. 
Tercer.- Exposar al públic en la web municipal i en el tauler d’anuncis de l’EMD els anteriors 
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei d’hisendes 
locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades. 
Cinquè.- Facultar la presidenta, la Sra. Meritxell Raga Martin, tan àmpliament com sigui 
menester pel desenvolupament i executivitat dels precedents acords. 
 
7- MOCIONS, RESOLUCIONS, PRECS I PREGUNTES. 
 
Tot seguit prenen la paraula alternativament tots els membres de la Corporació i llegeixen la 
MOCIO següent: 
 
“MOCIÓ AMB MOTIU DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE DEL 19.12.2019.-  
Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín van ser escollits eurodiputats a les 
eleccions europees del 26 de maig de 2019. Tot i així, la Junta Electoral Central (JEC) els va 
impedir l'accés a l'acta perquè no van acudir a Espanya per jurar la Constitució.  
El Tribunal Suprem va accedir a la petició d’Oriol Junqueras per tal que el Tribunal Suprem 
consultés al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l’abast de la seva immunitat com a 
diputat europeu.  
Tant Fiscalia com l’Advocat de l’Estat van considerar innecessari formular aquesta consulta al 
TJUE.  
Finalment, el TJUE ha dictat sentència i ha dictaminat que “una persona escollida al 
Parlament Europeu adquireix la condició de membre d'aquesta institució des de la 
proclamació oficial dels resultats i gaudeix des d'aquest moment de les immunitats 
aparellades a tal condició”. 
Segons el que es desprèn d’aquesta sentència, l'expresident de la Generalitat Carles 
Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller de Salut Toni Comin haurien 
adquirit la immunitat parlamentària des del moment en el qual el Butlletí Oficial de l'Estat 
(BOE) va proclamar els resultats, el dia 14 de juny de 2019. 
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Aquesta decisió demostra que els criteris utilitzats per la justícia espanyola no son compartits 
per la justícia europea, la qual cosa avala la sospita compartida per una gran majoria de la 
ciutadania catalana, sobre la politització de la justícia a l’Estat Espanyol.  
Les sentències del TJUE tenen caràcter vinculant als Estats membres de la Unió Europea. 
Com a conseqüència de la mencionada sentència, el president del Parlament Europeu, David 
Sassoli, ha instat el Tribunal Suprem espanyol a complir el que li demana el TJUE.  
Els valors de la Unió Europa, segons el seu Tractat Constitucional, són el respecte a la 
dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte als Drets 
Humans. La resposta de l’Estat espanyol al problema polític plantejat per la ciutadania de 
Catalunya ha estat la vulneració sistemàtica dels drets humans i l’ús polític d’un dels pilars 
de la convivència democràtica: la justícia.  Constatem avui, que  la justícia de la Unió 
Europea ha donat una lliçó a l’Estat Espanyol i al seu, pervertit, concepte de democràcia.  
Estem convençuts que aquesta sentència és un primer pas. Confiem que allà on el sistema 
judicial funciona els nostres arguments i les nostres raons, seran escoltats. La ciutadania de 
Catalunya no pararà fins aconseguir l’alliberament de tots els presos polítics i exiliats.   
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents 
acords: 
Primer.- Exigir al Tribunal Suprem que adopti les mesures necessàries per donar 
compliment a la sentència del TJUE.  
Segon.- Declarar la constatació que la justícia espanyola va vulnerar els drets de tots els 
eurodiputats electes. 
Tercer.- Defensar que el Parlament Europeu adopti els canvis necessaris per tal de fer 
efectiva la voluntat democràtica de la ciutadana de Catalunya i que, reconegui, en 
conseqüència, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín com a eurodiputats de ple 
dret. 
Quart.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a la presidència del 
Tribunal Suprem, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi 
pels mitjans que es creguin oportuns.” 
 
Votació: Sotmesa a votació la Junta de Veïns, per unanimitat dels tres membres presents, 
que legalment la componen, aprova la moció amb motiu de la Sentència del TJUE del 
19.12.2019. 
 
Resolucions: 
Seguidament a proposta de la Sra. Presidenta, es dona compte dels Decrets dictats per la 
Presidència des de l’última sessió ordinària, quedant els presents assabentats i conformes, 
números des del 55 al 60 del 2019. 
 
Precs:  
Obert el torn de precs, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
Preguntes: 
Obert el torn de preguntes, ni la senyora presidenta ni els vocals assistents fan ús del mateix. 
 
TANCAMENT 
I essent les 14 hores i 6 minuts, i no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la 
Presidència, s’aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta per a constància i 
validesa de tot el que s’ha informat, o acordat, si de cas, que signarà la senyora Presidenta 
juntament amb mi, la secretària interventora accidental que en dono fe.   
  

Vist i plau 
El Presidenta     La Secretària acctal.  
Meritxell Raga Martin    Àngels Minguella Torres 
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