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A la Casa de la Vila a les 18:00 hores del dia 30 d'octubre de 2012, es van 
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, 
assistits pel Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en 
primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos 
en el següent 

ORDRE DEL DIA: 
 

L’alcalde dóna inici a la sessió i en primer lloc justifica l’absència del regidor Sr. 
Miquel Moret, per la gravetat de l’estat de salut del seu pare. 
 
1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE  27 de setembre de 
2012  
 
El Sr. Agustí Gonzalo diu que en la votació referent a Set Comunicació havia votat 
en contra, però a l’acta deia que havia votat a favor.  
 
Amb l’acceptació d’aquesta rectificació, es posa a votació, essent aprovada amb el 
següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 4 de CiU  2 de PSC, 1 de PP, 1 d’ICV-EUIA. 
VOTS EN CONTRA: Cap  
ABSTENCIÓ: 3 d’I-ERC 
 

 
2. PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU). 
 
L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del 
regidor FRANCESC BONET NIETO, en substitució del regidor JOAN IGLESIAS 
BARCIA, i a continuació li demana que declari si l’afecta alguna causa 
d’incompatibilitat, sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
El Sr. FRANCESC BONET NIETO manifesta que no és afectat per cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. FRANCESC BONET NIETO que presti jurament o 
promesa, tot utilitzant la fórmula següent: “Jura o promet complir fidelment les 
obligacions del  càrrec de regidor i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”. 
 
El regidor respon “Sí, prometo”. 
 
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana al Sr. FRANCESC BONET NIETO, i també li dóna la benvinguda, 
desitjant-li èxits en les seves tasques. La corporació s’afegeix a la acollida i desitjos 
manifestats per l’alcalde, i dedica uns aplaudiments al nou regidor.   

 
3. APROVACIÓ  DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT D'ADOPCIÓ DE LA 
BANDERA MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.  
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La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es com segueix: 
“Atès que en el Ple de 29 de març de 2012 aquesta Corporació va aprovar l’inici de 
l’expedient d’adopció de la Bandera de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Vista la proposta  presentada per l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia de la 
Generalitat de Catalunya, senyor Armand de Fluvià a partir del seu informe 
vexil·lològic núm. 353,  tal com consta al corresponent  expedient i que ens ha 
estat tramesa per la Direcció General d’Administració Local. 
 
Atès que en data 30 de maig de 2012, l’Ajuntament ha demanat un canvi en la 
proposta de la bandera, que consisteix en el canvi de color del fons de la bandera, 
en el sentit que sigui verd clar enlloc del verd fosc que proposava l’informe 
vexil·lològic.  
 
Vista la comunicació de la Direcció General d’Administració Local de data 13 de juny 
de 2012, en que dóna conformitat a la petició de la nova proposta presentada per 
l’Ajuntament  
 
Sotmesa la proposta a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant 
la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb allò disposat a l’article 40.1 del Decret 
139/2007 de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el 
registre d’ens Locals de Catalunya, sense que hagi estat presentada cap al·legació 
ni reclamació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament l’expedient d’adopció de la bandera de Santa 
Eulàlia de Ronçana, de conformitat amb el que assenyala l’article 40.2 del Decret 
139/2007 de 26 de juny, pel qual es regula la denominació, els símbols i el registre 
d’ens locals de Catalunya, i que és descrita de la següent manera: 
 
“Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd clar, amb una 
aspa plena blanca de gruix 1/9 de l’alçaria del drap”.  

Segon.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local aquest acord de Ple 
juntament amb l’expedient administratiu, pel per tal que dicti resolució i procedeixi  
a la seva inscripció en el Registre d'ens locals de Catalunya i a la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya”. 

L’alcalde diu que es va iniciar l’expedient i la proposta és una bandera rectangular, 
de color verd clar, amb una aspa de color blanc de vèrtex a vèrtex . 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que el procés continua sense ser del seu grat, i encara que la 
simbologia no sigui el més important, en té suficient perquè el seu vot sigui 
negatiu.  
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Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 2 de PSC, 1 de PP. 
VOTS EN CONTRA:  3 d’I-ERC. 
ABSTENCIÓ: 1 d’ICV-EUIA. 

 
4. RATIFICACIÓ  DEL DECRET  NÚM. 314/2012 RELATIU A LA 
MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE LA TAXA DEL MERCAT 
SETMANAL. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“Vist el Decret d’alcaldia núm. 314/2012  de data 4 d’octubre de 2012 que diu el 
següent:  
 
Atès que el Ple ordinari de la corporació celebrat el dia 31 de maig de 2012,  va 
aprovar el calendari fiscal de cobrament  de la taxa del mercat setmanal per a 
l’exercici 2012. 
 
Atès que el mercat s’ha posat en funcionament a inicis del darrer trimestre de 
2012, en concret a data 29 de setembre de 2012. 
 
Atès que per motius d’urgència no és possible aprovar la modificació del calendari 
fiscal per l’òrgan competent abans de l’entrada en funcionament del servei de 
mercat municipal. 
 
HE RESOLT: 
 
1. Modificar el calendari fiscal aprovat per al cobrament de la taxa del mercat 

setmanal, i allà on diu: 
 
Descripció     data inici data fi voluntària 
Mercat setmanal 3er trimestre  05/09/2012 05/11/2012  
 
Hauria de dir: 

 
Descripció     data inici data fi voluntària 
Mercat setmanal 4rt trimestre  04/10/2012 04/12/2012  
 

2. Ratificar el present acord en el proper Ple que es celebri. 
 
3. Notificar el present decret a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia número 314/2012 de data 4 d’octubre de 
2012, pel qual es modifica  el calendari fiscal aprovat pel ple de data 31 de maig de 
2012 per al cobrament de la taxa del mercat.  
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Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de  Barcelona”.  
 
L’alcalde diu que a l’endarrerir-se la posada en funcionament del mercat, convenia 
també adequar el calendari de cobrament. 
 
Sense debat, es posa a votació essent aprovada la proposta, amb el següent 
resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 2 de PSC, 1 de PP. 
VOTS EN CONTRA: cap.  
ABSTENCIÓ: 3 d’ I-ERC i 1 d’ ICV-EUIA. 
 
5. ACORD D'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

  
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret públic que 
en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació  i recaptació de ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de recaptació de determinats 
ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que 
s’enumeren a la part resolutiva d’aquest dictamen i, alhora, regular l’exercici de la 
delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats 
públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions 
o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en 
el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de 
l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència 
delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme 
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències 
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
 
I.- Contribucions especials 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
II.- Quotes d'urbanització 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
Segon .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient. 
 
Tercer.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
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Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no 
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de 
sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general 
tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que 
s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en 
la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació 
i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, 
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per 
a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que 
estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels 
criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió 
Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer 
que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
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1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per 
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà 
l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i 
les devolucions d’ingressos indeguts aprovades a dins el període 
quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder 
registrar les operacions resultants en la forma imposada per la 
Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació 

de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des 
de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en 
què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la 
normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena 

serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel 
concepte de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, 

es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la 
quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec 
provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta 
matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de 
llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent 
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per 
la normativa vigent en cada moment.  
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 
per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici 
de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir 
amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i 
dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques 
de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a 
més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, 
així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la 
delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs 
copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius 
i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional 
d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, 
les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

Cinquè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop 
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions, 
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juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, 
també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona”.  
 
L’alcalde diu que tal com es feia habitualment, es tractava d’encarregar a la 
Diputació la gestió del cobrament de determinats recursos, el que alleugerava  
tasques administratives, i de les que la diputació resultava molt eficient   
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que no estan d’acord amb la delegació, ja que l’estructura de 
l’ajuntament permet fer molta feina, i tot el que es delega significa major despesa, 
per tant de cara a estalviar, atesa la situació econòmica, i per fer una gestió més 
directa, ho hauria de fer l’ajuntament.  
 
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 2 de PSC, 1 de PP, 1 d’ ICV-EUIA. 
VOTS EN CONTRA: 3 d’ I-ERC  
ABSTENCIÓ: cap. 
 
6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat 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. 
 
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 Tributària, 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 General Tributària, i 
l’article 12 del 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, 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. 
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
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, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Intervenció. 
 
És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’Hisenda proposa a la 
Comissió Informativa de l’Àrea  de Presidència, emeti dictamen sobre l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
SEGON.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la imposició, 
ordenació i modificació de les Ordenances  fiscals que a continuació es relacionen:  
 
OF 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 6,00 EUR.  
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 
6,00 EUR.  
 
2. Bonificació per a famílies nombroses  
 
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritament de l’impost, 
tindran dret a una bonificació del 35% en la quota íntegra, sempre que l’immoble 
del què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 130.000 euros, i constitueixi 
l’habitatge habitual de la família. 
 
Qui ho pot demanar:  
 
Podran gaudir de la bonificació els subjectes passius que siguin titulars de família 
nombrosa o monoparental, i siguin propietaris d’un habitatge ubicat dins el terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
S’entenen per famílies nombroses les unitats familiars que tenen 3 o més fills 
(menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i 
conviuen amb els ascendents), o bé si tenen 2 fills, si un d’ells és discapacitat.  
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Família monoparental és aquella formada per un o més fills menors de vint-i-un 
anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb un sol progenitor i en depenen 
econòmicament.  
 
Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència 
habitual del conjunt de la família.  
 
Altres requisits de compliment obligatori:  
 
- El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 130.000 euros. 
- Tots els membres que constin en el títol de família nombrosa o monoparental 
hauran d’estar empadronats a l’habitatge (abans de l'1 de gener de l’any en curs).  
- Els propietaris de l’habitatge no poden constar com a propietaris d’altres 
immobles destinats també a habitatge.  
 
Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
 
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen.  
 
2. El tipus de gravamen serà el 0,820 per cent quan es tracti de béns urbans i el 
0,630 per cent quan es tracti de béns rústics.  
 
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà 
el 0,801 per cent.  
 
4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 
previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4: 
 
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el 
subjecte passiu les hagi sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin 
fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits exigibles per 
a l’aplicació de l’exempció.  
 
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable 
amb la bonificació de l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció 
immobiliària).  
 
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir 
d’ambdues, s’aplicarà la bonificació de major quantia.  
 
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:  
 
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels 
apartats 1.a) i 1.b) es refereix a l’import de la quota líquida anual.  
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició.  
 
2.2. Per a gaudir de la bonificació de l’apartat 2, els interessats hauran de sol·licitar-
la, acompanyar la següent documentació i complir els següents requisits:  
 
Documentació a presentar:  
 
- Instància-model de sol·licitud de la bonificació.  
- Fotocòpia del títol de família nombrosa/monoparental.  
- Volant històric de convivència  
- Autorització a l’Ajuntament de consulta de dades tributàries  
 
En cas de no autoritzar:  
 
- Fotocòpia de la darrera declaració de renda o certificat negatiu  
 
Termini per presentar sol·licitud de bonificació: 
 
Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de gener fins 31 de desembre de 
l’exercici immediat anterior a aquell en que hi hagi de tenir efectivitat, sense que 
pugui tenir caràcter retroactiu 
 
3. L’ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes 
relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el 
municipi d’imposició 
4. En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos 
copropietaris, la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies 
nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti 
el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa. 
 
OF 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
Article 5è. Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol. 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant la certificació  de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys.  
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no 
es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars 
de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels 
seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients energèticament, es 
considera que produeixen menor impacte ambiental. 
S’entén que els vehicles amb menor impacte ambiental són: 
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a) Vehicles elèctrics, vehicles híbrids ( és a dir, els de combustió interna més motor 
elèctric ) i vehicles de pila de combustible ( entenent com a pila de combustible un 
sistema electroquímic que transforma l’energia química en energia elèctrica i vapor 
d’aigua ). 
 
b) Vehicles amb motor catalogat coma a categoria A i que emetin menys de 120 
grams de CO2 per quilòmetre en el moment de la compra segons la guia de consum 
de combustible i emissions de CO2 elaborada per l’Institut per a la Diversificació i 
Estalvi de l’Energia ( IDAE ) ( www.idae.es ), en compliment de l’article 4 del reial 
decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum de 
combustible i a les emissions de CO2  dels turismes nous que es posin a la venda o 
s’ofereixin en arrendament en territori de l’Estat. 
  
c) Vehicles que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol. 
 
Aquestes bonificacions només s’aplicaran per a les primeres adquisicions de vehicles i 
tindran una durada de 3 anys comptada des de l’any en que es produeix l’adquisició 
del vehicle. Dites bonificacions no són acumulables entre elles. 
 
Per a gaudir de les esmentades bonificacions, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud 
a l’Organisme de Gestió Tributària, juntament amb la presentació de la fitxa tècnica 
del vehicle, permís de circulació i còpia de l’etiqueta energètica del vehicle amb 
consum de combustible i emissions de CO2 . 
 
OF 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació en la 
quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen: 
 
a) Bonificació del 75% per cent quan es tracti d’obres declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. 
 
Aquesta declaració correspondrà a la Junta de Govern Local prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la seva majoria simple dels seus membres. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de 
construccions, instal·lacions i obres referides a habitatge de protecció oficial. 
 
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà 
sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior. 
 
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixen les condicions d’accessibilitat i 
habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a 
l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació 
anterior.  

http://www.idae.es/
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4. Es concedirà una bonificació del 50% de l’impost, en les llicències d’obres que 
sol·licitin implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència, definides en el codi tècnic 
d’edificació i en el Decret d’ecoeficiència ( D21/2006) en edificis existents, quan no 
sigui d’obligada aplicació aquest nou marc legal d’edificació. Aquesta bonificació 
s’aplicarà únicament als imports de les partides del pressupost d’obra presentat 
referents a les mesures de sostenibilitat. 
 
5. Es concedirà una bonificació del 50% de l’impost, en les llicències d’obres que 
sol·licitin implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència, definides en el codi tècnic 
d’edificació i en el Decret d’ecoeficiència ( D21/2006) quan com a mínim es doblin el 
número de punts exigits en aquest decret, tant en edificis de nova planta com en la 
rehabilitació integral d’edificis existents. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament als 
imports de les partides del pressupost d’obra presentat referents a les mesures de 
sostenibilitat que superin les exigides. 
 
6. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació regulada a l’ordenança i 
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa. Quan la bonificació 
s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de 
les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el benefici fiscal. El 
termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data 
de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la 
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
7. Quan es tracti d’obres destinades a garantir l’accessibilitat i habitabilitat dels 
discapacitats; així com, de rehabilitació de façanes, es deduirà de la quota líquida de 
l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament 
de llicència urbanística o per comprovació de la comunicació prèvia o declaració 
responsable. 
 
Article 8è. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,454 per 100. 
 
OF 4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 
 
Article 6è. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 
com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 
segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, o 
en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus 
propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de 
conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 
 
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i 
que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 anys , no ha estat 
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inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del 
meritament de l’impost. 
 
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d’exempció han de 
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d’estar catalogats, 
d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els 
termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer 
grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 
 
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el 
causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a 
efectes d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per 
causes de salut suficientment acreditades.  
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 
cedit a tercers. 
 
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a 
l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta Ordenança. 
 
Article 8è. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral 
 
1. D’acord al que preveu l’article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per 
determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el 
moment de l’acreditament el percentatge que resulti del quadre següent: 
 
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i 
cinc anys 3,7. 
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys 
3,5. 
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 
3,2. 
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 3. 
 
2. La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 30% per cent. 
 
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i 
a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous 
valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 0%.  
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Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als 
vigents fins aleshores. 
 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
 
OF 6.- TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons 
la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les 
tarifes següents: 
 
EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS 
 
1- Per compulsa de documents (per cada document): 2,73 € per pàgina 
2- Per expedició de certificat d’antecedents penals (per la gestió de la llicència de 
tinença de gossos potencialment perillosos): 14,45 € 
3- Per drets d’examen en processos de selecció (concursos i oposicions) de personal 
convocats per 
aquesta Corporació: 

1. Categories A1: 12,84 € 
2. Categories A2, B i C1: 9,63 € 
3. Categories, C2 i agrupacions professionals: 6,42 € 

 
INFORMES 
- Per cada informe simple de qualificació urbanística 51,37 € 
- Per cada informe de legalitat d’obres existents, amb visita tècnica de comprovació 
64,31 € 
- Per cada alta, baixa o canvi de titular de llicència d’activitat 25,68 € 
- Per cada informe tècnic d’accidents 42,81 € 
 
LLICÈNCIES 
Per cada llicència d’obres particular, obertura d’establiment o similar 5% de l’import 
de la llicència 
PLACA NÚMEROS DE CARRER: 
 
- Plaques de 0 a 2 xifres 8,24 € 
- Plaques de 3 o més xifres 9,41 € 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut. 
 
3. Les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en 
un 50 per cent quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació 
dels expedients que motivin l’acreditament. 
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OF 7.- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 
COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota 
tributària se’n despendrà d’aplicar els següents tipus de gravamen a la base 
imposable: 
 
a. La quota tributària se’n despendrà d’aplicar el tipus del 1,192% a la base 
imposable. En cas que la quota resultant sigui inferior, s’aplicarà la quota mínima de 
123,47 €. 
 
b. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la concessió de la 
llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 100 per cent de les que 
s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal s’hagués iniciat 
efectivament. 
 
c. Per l’assabentat d’obres menors, s’aplicarà una taxa de 47,80 €. 
 
d. Comunicació prèvia de primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions en 
general, destinades o no a habitatges s’aplicarà una taxa de 71,74 €.  
 
e. Per a la concessió de llicències de parcel·lació i reparcel·lació, de demolició total o 
parcial de construccions o edificacions, de constitució d’un règim de propietat 
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti 
un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que 
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent 
dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent, la quota tributària 
serà el resultat d’ aplicar el tipus de 0,62 % al valor que tinguin els terrenys i les 
construccions en l’Impost de bens immobles, és a dir el seu valor cadastral. S’aplicarà 
la quota mínima de 185,21 € en tots aquests supòsits llevat de les reparcel·lacions en 
que serà de 1.162,02 €. 
 
f. En el cas que d’un informe dels Serveis Tècnics Municipals se’n dedueixi la 
necessitat d’introduir esmenes en el projecte tècnic, per ajustar-lo a la normativa 
urbanística vigent, el següent informe dels STM meritarà una taxa addicional de 62,34 
€. 
 
g. Per a la tramitació de projectes d’urbanització, s’aplicarà el tipus del 1,192 % sobre 
pressupost de referència del projecte amb la quota mínima de 1.162,02 €. 
 
h. Els cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la via pública tindran 
una quota tributària de 15,59 € per m2 de superfície amb un mínim de 47,80 €. 
 
i) Col·locació de senyalitzacions verticals i elements de seguretat vial no obligatòries a 
la via pública (miralls trànsit, indicació de serveis comercials, senyals d’orientació 
urbana, pilones de seguretat, etc.) 
 
TIPUS 1: Pilona de Protecció 70,57 €. 
TIPUS 2: Senyal Informativa 93,04 €. 
TIPUS 3: Senyal orientació urbana amb pal 131,89 € 
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TIPUS 4: Mirall de seguretat vial amb pal 204,34 €. 
 
j) Informes previs en matèria urbanística reportaran una taxa de 93,66 €. 
 
k) Les pròrrogues de llicències concedides tindran una taxa de 93,66 €, els terminis de 
pròrroga són els que legalment s’estableixen a la Llei d’urbanisme. 
 
2. Normes d’aplicació: 
 

a) En el cas que en un únic expedient es refonguin dos o més conceptes 
objecte de tributació, la quota resultant serà el sumatori dels diferents 
conceptes amb una reducció del 50 per cent sobre el global. 
 
b) En el cas que el sol·licitant hagi formulat la transmissió abans de la 
concessió de la llicència, la quota que s’haurà de liquidar serà el 25 per cent de 
les que s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal 
s’hagués iniciat efectivament i sens perjudici de les que corresponguin liquidar 
per part del destinatari de la transmissió. 
 
c) En el cas que el sol·licitants hagi formulat desistiment abans de la concessió 
de la llicència, les quotes que s’hauran de liquidar seran el 25 per cent de les 
que s’assenyalen en el número anterior, sempre que l’activitat municipal 
s’hagués iniciat efectivament. 
 
d) En el cas que es sol·liciti la modificació de la llicència per modificació de 
projecte d’obres, quan aquest fet comporti un augment del pressupost, la 
quota que s’haurà de liquidar serà del 100% de les que s'assenyalen en el 
número anterior; en cas contrari, s’haurà de liquidar serà del 50% de les que 
s’assenyalen en el número anterior. 

 
OF 8.- 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 
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
a) Podrà acordar-se una bonificació del 75% d’aquesta taxa en aquelles activitats la 
finalitat de les quals sigui declarada de benefici social i sense ànim de lucre per la 
Junta de Govern Local prèvia petició raonada del titular. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

CONCEPTE IMPORT 
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1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del 
projecte o l’activitat projectada amb el planejament 
urbanístic. 

 
114,83 €

2. Procediment de consulta prèvia, amb informe tècnic 
76,56 €

3. Tramitació de procediment d’activitats o de llur 
modificació substancial, incloses en l’annex I. 

1.658,42 € +
3,19 €/m2

4. Tramitació de procediment d’activitats o de llur 
modificació substancial, incloses en l’annex II.  

 
1.123,01 € +

2,55 €/m2

5. Tramitació del procediment d’activitats o de llur 
modificació substancial, incloses a l’annex III, i no 
afectades pel Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives o per l’annex I de la llei 3/2010, del 18 de 
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

701,77 € +
0,95 €/m2

6. Tramitació del procediment d’activitats o de llur 
modificació substancial, incloses a l’annex III, i que 
necessiten d’autorització administrativa de la Generalitat 
segons el Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

701.77 € +
1,29 €/m2

 
7. Tramitació del procediment d’activitats o de llur 
modificació substancial, incloses a l’annex III, i que 
necessiten d’autorització de l’Administració de la 
Generalitat en prevenció i seguretat en matèria d’incendis. 
 

681,33 € +
 1,29 €/m2

8. Tramitació del procediment d’activitats per l’organització 
d’espectacles i activitats recreatives en espais oberts o 
tancats amb una superfície ocupada: 
 

• Fins a 100 m2                                                                               
• De 101 m2 fins a 500 m2 
• De 501 m2 fins a 1.000 m2 
• De 1.001 m2 fins a 2.000 m2 
• Superior a 2.000 m2 

 

 

160,79 €
364,13 €
514,11 €
685,18 €
       646,
      0,43

9. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació prèvia o declaració responsable per l’obertura 
d’establiments  sense incidència ambiental i no incloses als 
annexos de la llei 20/2009 de 14 de febrer (innòcues). 
 
Recàrrec de: 

• 3,45 € per m2 fins a 100m2.                                   
• 2,60 € per m2 de 101 a 200 m2.  

280,71 €
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• 1,97 €  Si excedeix de 201 m3 
 

 
10. Procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials de les activitats (canvis de 
titularitat).  

 

25% de la
taxa

corresponent

11. Controls periòdics d’activitats. 
 

25% de la
taxa

corresponent

12. Controls inicials independents dels expedients de 
comunicació prèvia. 

 

25% de la
taxa

corresponent

13. Instal·lació d’antenes de telefonia. 
 

2.729,89 €

14. Instal·lació casetes pirotècnia 
 

589,36 €

15. Instal·lació dipòsits GLP 191,38 €

 
En cas d’explotacions ramaderes, la taxa es calcularà prenent com a base 
computable la superfície 
coberta destinada a estabulació del bestiar. 
 
OF 9.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, 
CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER 
LOCAL 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
Epígraf primer. Assignacions 

a perpetuïtat nínxols tipus A       363,65 € 
a perpetuïtat nínxols tipus B       519,50 € 
a perpetuïtat nínxols tipus C       363,65 € 
a perpetuïtat nínxols tipus D      519,50 € 
a perpetuïtat nínxols tipus E      675,35 € 
a perpetuïtat nínxols tipus F       675,35 € 
a perpetuïtat nínxols tipus G      883,15 € 
Columbaris, a perpetuïtat       285,73 € 
a perpetuïtat de terrenys per a mausoleus i panteons: 
cada metre quadrat        624,45 € 

 
Lloguer de nínxols: 

per tres anys, cada any      18,73 € 
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Epígraf segon. Altres serveis 

Col·locació làpides       31,22 € 
Trasllat de restes       37,47 € 
Enterrament a la fosa comú      0,62 € 
Drets d’obertura i tancament de nínxols 

sense làpida       26,22 € 
amb làpida       59,95 € 

Drets d’administració i despeses a la preparació d’inhumacions   3,13 € 
Cànon de conservació anual tot tipus de nínxol     6,24 € 
Cànon de conservació anual de panteons*     
Trasllat de restes a Fossa comuna     12,49 € 
Expedició títols de propietat        6,24 € 

 
El moviment de làpides o tapes en les diferents sepultures l’efectuarà el personal de 
l’ajuntament, o bé la pròpia funerària que en el seu cas tingui la concessió del servei. 
 
* El cànon de conservació dels panteons serà l’equivalent al cost de conservació del 
nombre de nínxols que el composin. 
 
2. En situacions d’escassa capacitat econòmica, les tarifes contingudes en el punt 
anterior es reduiran en un 50%. 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà 
el Servei de cementiris, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF. 
 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica par a satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
OF 10 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
 
Article 5.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es 
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
 
Habitatges Import 
Per cada habitatge 
S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de 
caràcter familiar  

129,99 € 

Solars 69,66 € 
Pel servei de deixalleria i recollida selectiva, s'afegirà a totes les 
tarifes la quantitat de 16,25 € 

 

 
Article 6.- Beneficis fiscals 
 
Exempcions:  
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1. Gaudiran d’exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional. 
 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
 
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
Bonificació: 
1. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes 
que reuneixin els requisits següents: 
a. Que no cobrin pensió o que sigui inferior al salari mínim interprofessional vigent 
en cada període 
b. Que siguin arrendataris o propietaris d’una sola vivenda 
c. Que no convisquin amb familiars que tinguin ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional vigent en cada període. 
 
2. Els subjectes passius hauran de sol·licitar l’exempció o bonificació a què es fa 
referència en els apartats 1 i 5, juntament amb la documentació que ho justifiqui, 
abans del 30 de juny de l’any pel qual es sol·licita. 
Si es concedís la bonificació, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la bonificació, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, 
a efectes que es pugui liquidar la taxa. 
Seran de compliment obligatori els següents requisits: 
- Que la residència habitual sigui en el municipi. 
- Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en el domicili 
abans de l’1 de gener de l’any en curs. 
Les sol·licituds es poden presentar des del dia 1 de gener fins l’acabament del 
període de voluntària. 
 
3.- Els habitatges que acreditin l’ús de la deixalleria, gaudiran d’una bonificació del 
10% de la taxa. Per gaudir d’aquesta prestació caldrà obtenir un carnet de la 
deixalleria a l’Ajuntament que serà segellat a la deixalleria municipal cada vegada 
que l’usuari faci entrada dels següents materials: 
 

TIPUS DE RESIDU MATERIAL 
Residus municipals 
especials Pneumàtics 
  Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 
  Bateries 
  Dissolvents 
  Pintures i vernissos 
  Piles 
  Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses 
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  Olis minerals usats 
Residus municipals 
ordinaris Ferralla i metalls 
  Olis vegetals usats 
  Ampolles de cava senceres 
Residus municipals 
voluminosos Mobles i altres 
  Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses 

  
Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, 
aparells electrònics...) 

Altres residus municipals Fustes 
  Restes de poda o jardineria 
  Runes i restes de la construcció d'obres menors 
 
L’usuari que completi les deu caselles del carnet i vulgui acollir-se a la bonificació 
haurà de sol·licitar-la mitjançant una instància abans del 31 de desembre de 2013. 
La bonificació s’aplicarà a la taxa de l’exercici següent.  
 
4.- Els habitatges gaudiran d’una bonificació del 15% de la quota quan acreditin 
que, durant l’exercici anterior, han realitzat compostatge casolà de la brossa 
orgànica generada als habitatges que utilitzen o ocupen, en condicions que no 
ocasionin cap molèstia als veïns ni problemes higiènics de cap mena. 
Per donar constància a l’Ajuntament de la realització del compostatge casolà i 
sol·licitar la bonificació de la taxa s’haurà d’omplir anualment una instància a tals 
efectes, i es passarà a formar part del ‘Registre de compostaires’. Un cop rebuda la 
sol·licitud, el personal municipal realitzarà un mostratge significatiu i podrà realitzar 
una visita a l’habitatge i emetre un informe per comprovar que es gestioni 
correctament el procés de compostatge casolà: 
- manteniment del procés actiu, essent necessària una aportació de brossa orgànica 
constant  
- volum mínim de material d’1m3 
- dur a terme el procediment en condicions higièniques 
- no provocar molèsties als veïns 
Per a rebre la bonificació, el procés de compostatge haurà d’haver estat actiu un 
mínim de 6 mesos abans de la presentació de la instància, cosa que es verificarà en 
la inspecció amb el volum mínim de material. 
En cas que l’informe sigui positiu, la bonificació s’aplicarà en la tarifa de l’exercici 
següent. 
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
Article 12.- Quota tributària 
 
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i 
tractament de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de 
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als 
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la 
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
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COMERCIALS   
Supermercats, economats i cooperatives fins a 100 m2 559,42 € 
Supermercats, economats i cooperatives més de 100 m2 839,53 € 
Peixateries, carnisseries i similars 536,54 € 
Bars, cafeteries i similars 531,31 € 
Restaurants i similars fins a 100 m2 542,27 € 
Restaurants i similars més de 100 m2 968,12 € 
Càmpings 1.740,28 € 
Residències diverses (3a edat, discapacitats, altres) 839,53 € 
Establiments de turisme rural 504,08 € 
Locals comercials activitats venda al client: botiga roba, farmàcia, 
tallers, herbolaris, llibreries, veterinaris, copisteries, merceries, 
quioscs, basars, joguines, forn de pa i similars establiments amb 
recollides especials 141,84 € 
Oficines, centres formació, autoscoles i similars 135,05 € 
Locals sense activitat 69,66 € 
Locals industrials o mercantils menys de 300 m2 147,38 € 
Locals industrials o mercantils més de 300 m2 210,56 € 
    
Pel servei de deixalleria i recollida selectiva, s'afegirà a totes les tarifes la quantitat 
de 16,25 €  
 
OF 11.- PREUS PÚBLICS 

Annex de tarifes 

ANNEX I Preu públic per la utilització del pavelló poliesportiu  

Explicació         Import 

Pista de joc (complert) per cada hora     25,98 € 
Pista de joc (meitat) per cada hora      12,47 € 
Pista de joc (complert) per cada hora no residents     31,17€ 
Pista de joc (meitat) per cada hora no residents     15,59€ 

ANNEX II Tarifes a aplicar a d’utilització de les instal·lacions esportives 
Pinedes del Castellet 

Explicació         Import 

Tennis menors de 14 anys (per temporada)     39,48€ 
Tennis adults (per temporada)      51,95€ 
Tennis menors 14 anys no residents (temporada)    51,95€ 
Tennis adults no residents (temporada)     67,54€ 
 
Abonaments piscina: 
     Adults 80 tiquets       72,73 € 
     Adults 30 tiquets       41,56 € 
     Menors de 14 anys 80 tiquets      51,95 € 
     Menors de 14 anys 30 tiquets      25,98 € 
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Entrades piscina: 
      Adults, per Dia       3,64€ 
      Adults, (festiu) per dia       4,16€ 
      Menors, per dia       2,60€ 
      Menors (festius) per dia       3,64€ 
      Jubilats, per dia       3,12€ 
 
ANNEX III Tarifes a aplicar a la utilització del camp de futbol municipal: 

Explicació         Import 

Terreny de joc (complert) per cada hora     51.95 € 
Terreny de joc (meitat) per cada hora     25,98 € 
Terreny de joc (complert) per cada hora no residents   62,34 € 
Terreny de joc (meitat) per cada hora no residents   31,17 € 
 
ANNEX IV Tarifes a aplicar per lloguer de mobiliari municipal 

Explicació         Import 

Per cada cadira        0,12 € 
Per cada taulell        0,31 € 
Per cada cavallet         0,06 € 
Per cada taula plegable       0,26 € 
 
ANNEX V Preus públics pels serveis prestats als usuaris de la Biblioteca i a 
les dependències municipals 
 
1. Per Impressió de fulls, per unitat:  
Aquest preu s’aplicarà a les impressions i a les fotocòpies que l’usuari faci a la 
Biblioteca- Casa de Cultura i a les dependències municipals. 
En negre:  
- DIN A4: 0,10 €  
- DIN A3: 0,21 €  
En color:  
- DIN A4: 0,36€  
- DIN A3: 0,62 €  
2. Per Gravació d'informació:  
en disquet. Per disquet inicial: 1,04 €  
- en CD. Per CD inicial: 1,56 €  
- en memòria USB. Per memòria USB inicial: 7,79 €  
 
OF 12.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, 
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 

EPÍGRAF  Euros  
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Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies o 
materials de construcció  

 

Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d'ús 
públic que facin els industrials amb materials o productes de la 
indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els 
vagons o vagonetes metàl.liques anomenats “containers”; amb 
runes, materials de construcció (palets,...)etc. 

 

-Per m² o  fracció al dia 0,42 €  
* Quota mínima  21,40 € 

Tarifa Segona. Tanques, puntals, bastides, etc.   
1. Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb 
tanques,  

 

caixes de tancaments, siguin o no per a obres, puntals, bastides 
i altres instal·lacions anàlogues:   

 

-Per m² o fracció al dia  0,42 €  
* Quota mínima  21,40 € 

 
Tarifa Tercera. Vehicles  
1. Per cada vehicle, que per les tasques autoritzades per aquest 
Ajuntament hagi d’ocupar la via pública, tallant la circulació de 
manera parcial:  

 

- Primera hora  4,28 € 
- Segona hora i successives 2,14 € 
2. Per cada vehicle, que per les tasques autoritzades per aquest 
Ajuntament hagi d’ocupar la via pública, tallant la circulació de 
manera total: 

 

- Primera hora  8,56 € 
- Segona hora i successives 4,28 € 
3. Reserva d’estacionament, sense ocupació temporal per 
obres, trasllats, (horari laboral)  

 

- Primera hora  4,28 € 
- Segona hora i successives 2,14 € 
Tarifa quarta. Grues  
Per cada grua utilitzada en la construcció, el braç o ploma de la 
qual ocupi, en el seu recorregut la volada de la via pública 

 

- Fins a 6 mesos 60,53 € 
- A partir de 6 mesos (euros/dia) 0,64 € 

 
Per la instal·lació d’una grua torre serà necessari dipositar una garantia de 309 
euros que seran retornats una vegada finalitzades les obres, sempre que els serveis 
tècnics hagin comprovat que no s’ha malmès la via pública, per la qual cosa 
s’emetrà el corresponent informe. 
 
Normes particulars d’aplicació de les tarifes: 
 
L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de 
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria. 
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La col·locació de bastides i altres elements anàlegs que permetin l’ús parcial de la 
vorera degudament protegida (bastides amb passadís per a vianants, etc.) tindran 
una reducció del 50% en la taxa. 
 
OF 13- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de caràcter potestatiu 
 
1. A l’empara del que preveu la nota comú primera a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificades en aquesta 
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les 
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del període 
impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de dies que resti tancat el 
local. 
 
2. A l’empara del que preveu la nota comú segona a la divisió 6 de les tarifes de 
l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una 
duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats 
classificades en aquesta divisió que tributin per quota municipal, es concedirà una 
reducció de fins al 80% de la quota tributària del període impositiu corresponent, 
atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres. 
 
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.c) del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació de 50 per cent de la quota tributària corresponent els 
subjectes passius per quota municipal que produeixin i facin servir, per al 
desenvolupament de les activitats que duguin a terme en el municipi, energia 
obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia eòlica, solar i a partir de 
biomassa o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que realitzin la producció 
en instal·lacions ubicades al terme municipal i dediquin l’energia així obtinguda a 
activitats pròpies que realitzin en el municipi. Si el subjecte passiu es limita a fer 
servir d’aquest tipus d’energia, sense produir-ne, el seu consum ha de representar, 
al menys, un 80% del total de la energia que utilitzi per les activitats realitzades en 
el municipi. En el primer supòsit, es bonificarà la quota tributària de l’activitat 
productiva, així com les quotes de la resta de les activitats en les quals es 
consumeixi l’energia obtinguda i aquest consum representi, com a mínim el 80% 
del total de l’energia utilitzada. En el segon supòsit, es bonificaran les quotes 
tributàries de les activitats del titular que compleixin el requisit establert. 
 
La bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà des del període impositiu en què es 
sol·liciti i mentre que el subjecte passiu compleixi els requisits establerts per 
l’ordenança vigent en cada període impositiu. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre la 
quota tributària resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els apartats 
5 i 6 de l’article 4t d’aquesta ordenança, quan sigui procedent. 
 
4. Les reduccions regulades en els apartats 1 i 2 anteriors es concediran per 
l’Ajuntament a sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el 
percentatge de reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la 
devolució de l’import reduït. 
5. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten 
exclusivament a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel 
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coeficient previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient 
de situació fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança. 
 
Article 9.- Coeficients de situació  
 
1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies 
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a aquesta 
ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiques amb expressió de la 
categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles. 
 
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans 
esmentat seran considerades de darrera categoria, i romandran en la susdita 
classificació fins al primer de gener de l'any següent a aquell en què el Ple d'aquest 
Ajuntament aprovi la categoria fiscal corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de 
vies públiques. 
 
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 
8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica 
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de 
coeficients següent: 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 

 1a 2a 3a 4a 5a ..... 
Coeficient aplicable 2,49 1,81 --- --- --- ..... 

 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 
OF 14- TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 

 EUR
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències 
Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, per
una sola vegada i vehicle 

499,80 €

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències 
Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència d’autotaxi, per
cada autorització i vehicle 

327,73 €

Epígraf 3. Substitució de vehicles 
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la llicència
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

128,64 €

 
OF 15- IMPOST TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT 
ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE 
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LES VORERES O DE QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I 
LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 

 
Quantitat anual 

Euros 
Tarifa primera  
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals dins 
d’un aparcament general i els que estan situats en zones o carrers particulars que 
formin part de comunitats de propietaris, que prohibeixen l’aparcament de vehicles 
que no siguin propietat d’algun membre de la comunitat.   

a)Garatges amb cabuda de 4  o menys cotxes, fins a 3 
metres d’amplada per cada metre de més de fracció   

32,11 € 
11,93 € 

b)Garatges amb cabuda de 5 cotxes, fins a 3 metres 
d’amplada 
      Per cada metre de més o fracció 

40,19 € 
17,50 € 

Per cada garatge de capacitat que excedeixi dels 5 i fins a 10 
vehicles 
. Dels 11 a 25 vehicles, per vehicle 
. Més de 25 vehicles, per vehicle 

6,37 € 
4,71 € 
3,51 € 

Tarifa segona 
Entrada a locals per a la venda, exposició, reparació  de vehicles o per a la prestació 
de serveis de greixatge, rentatge, banyat de petroli, etc., o proveir carburants.  
Amplada de la porta fins a 3 metres 
. Per cada metre de més o fracció 

38,05 € 
16,59 € 

Tarifa tercera 
 

Entrada a locals comercials o industrials per a la càrrega i descàrrega de mercaderies 
Amplada de la porta fins a 3 metres 
.Per cada metre de més o fracció 

38,05 € 
16,59 € 

Tarifa quarta  
Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega 
a) Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic, 
concedits a determinades persones, per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies, per metre lineal o fracció i hora o fracció 

 
0,050 € 

 
b) Reserva especial de parada en les vies i terrenys d’ús públic, 
concedits a determinades persones, per a càrrega i descàrrega de 
materials davant de l’obra en construcció, de reformes o enderrocs 
d’immobles, en obres que tenen concedida la preceptiva llicència 
d’obres, per metre lineal i fracció i hora o fracció: 
. Els tres primers mesos 
. El quart mes 
. A partir del cinquè mes 
 

 
 
 
 
 

0,059333 € 
0,071200 € 
0,083068 € 

 

Tarifa cinquena  

Tancament de carrers sense presència de guàrdia 



 

 31

. Per una hora o fracció 

. Per cada hora de més o fracció 
11,88 € 
14,83 € 

 
OF 16- TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA 
VIA PÚBLICA 
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 

Classe instal·lació      Ocupació/metres quadrats 
Trimestre         Dia 

a) 
1.- Taules,cadires, taulells,tendals i similars.Per m2 3,12€  0,04€  
2.- Quioscos dedicats a la venda d’articles com prensa, llibres, 
Begudes,gelats, llaminadures etc, per m2                          12,47€  0,15€   
3.- Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs i entitats 
     Benèfiques. Per m2                                                      6,23€  0,07€ 
4.- Fires.- Casetes de tir, bars, bunyoleries, tòmboles, autos de 
     Xoc, muntanyes russes etc. Per m2    1,04€ 
5.- Taxa mínima per ocupació de la via pública per m2   0,04€ 
 
b) Festes locals/populars 
1.- Taules,cadires,taulells,tendals i similiars.Per m2   5,20€      
La quota mínima s’estableix en 20 €            

 
- Aprofitament i/o ocupació del domini públic derivat de la instal·lació o utilització de 
caixers automàtics o caixers permanents de les entitats bancàries o comercials i altres 
instal·lacions anàlogues. Les quanties de la taxa s’estableixen a l’apartat c) de l’article 
6è de l’ordenança. 
 
c) Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o comercials i altres 
instal·lacions anàlogues. Per any  
 
1. Caixers automàtics o permanents d’entitats bancàries o 
comercials, per cada unitat 

362,61 € 

2. Aparells expenedors/màquines automàtiques (excepte 
caixers automàtics) 

144,42€ 

 
d) Mercat Setmanal 
 
Taxa trimestral lineal     25,35 €/metre lineal 
Taxa anual addicional parades d’alimentació  28,79€/anual 
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi el procediment de 
licitació pública, no s’aplicaran les tarifes detallades al punt 1. L’import de la taxa 
vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui la 
concessió, autorització o adjudicació. 
 
3. El prorrateig de la taxa del mercat setmanal es realitzarà de forma trimestral. 
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Article 8.- Període impositiu 
 
1. Quan l’aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el període impositiu 
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o 
cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en aquest cas el 
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General, tret del mercat 
que el prorrateig serà trimestral. 
 
4. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al 
subjecte passiu, no es pugui dur a terme el mateix, procedirà la devolució de 
l’import satisfet. 
 
OF 17- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
Article 4t.- Quotes tributàries 
 
La quota tributària és el resultat d’aplicar les següents tarifes: 
 
Les tarifes a aplicar són les següents: 
 

1. Per retirada i trasllat 
 

Turismes i motocicletes/ciclomotors 
Dies laborables:72,00 € 
Dies laborables nocturn/ dies festius: 108,00 € 
 
Furgonetes i tot terrenys 
Dies laborables: 115,19 € 
Dies laborables nocturn/ dies festius: 172,80 € 

 
2. Estada i custòdia 
 

El termini de custòdia es computarà a partir que hagin transcorregut 72 hores des 
del moment de la 
retirada del vehicle. 
A partir d’aquestes primers hores, el preu per dia de custòdia en el dipòsit 
municipal (1) és: 
 
Motos i ciclomotors 11,77 €/dia 
Turismes i furgonetes 18,19 €/dia 
Camions de menys de 3.500kg 23,54 €/dia 
Camions de més de 3.500kg 34,25 €/dia 
 
(1) S’entendrà per dipòsit municipal a efectes d’aquesta ordenança, les 
dependències municipals que siguin habilitades per a aquest fi. 
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3. Immobilitzacions 
 

Vehicles immobilitzats: turismes, motocicletes, furgonetes i anàlegs amb tonatge 
fins a 3.500kg: 48,16 € 

TERCER.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, 
així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, de 25 de setembre de 2012: 

 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
OF 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
OF 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
OF 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
OF 4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. 
OF. 5 – CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
OF 7.- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN 
MATÈRIA D’URBANISME 
OF 8.- 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 
OF 9.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
OF 10 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
OF 11.- PREUS PÚBLICS 
OF 12.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES 
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
OF 13- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
OF 14- TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI 
OF 15- IMPOST TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE 
LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA 
OF 16- TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 
PÚBLICA 
OF 17- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
QUART.- Derogar la taxa  per prestació de serveis públics o la realització 
d’activitats administratives de competència local que a continuació es relaciona: 
 
OF 18- TAXA APROFITAMENT ESPECIAL ZONA RESERVADA APARCAMENT DE 
VEHICLES 
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CINQUÈ.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013 seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona 
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 25 de setembre de 2012, es farà 
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades 
seguidament: 
 
ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS 
DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS 
OF 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
OF 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
OF 3.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
OF 4.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALORS DELS TERRENYS DE NATURALESA 
URBANA. 
OF. 5 – CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
OF 7.- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN 
MATÈRIA D’URBANISME 
OF 8.- 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 
OF 9.- TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE 
CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL 
OF 10 .- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
MUNICIPALS 
OF 11.- PREUS PÚBLICS 
OF 12.- TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, 
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES 
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 
OF 13- IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
OF 14- TAXA PER LA LLICÈNCIA D’AUTOTAXI 
OF 15- IMPOST TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE 
LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES O DE 
QUALSEVOL ALTRE ESPAI DE DOMINI PÚBLIC LOCAL I LES RESERVES DE VIA 
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE 
QUALSEVOL MENA 
OF 16- TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA 
PÚBLICA 
OF 17- TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS 
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
 
SISÈ.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades 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 i/o en un 
diari dels de major difusió de la província. 
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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 reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març , 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. 
 
 
El Sr. Montes diu que el text de les ordenances era el genèric de la diputació, 
adaptat a les peculiaritats que existien a Santa Eulàlia, i referent als imports en la 
seva majoria, s’havien adaptat al Pla d’ajust aprovat. En altres, com ara l’IBI es feia 
una puja del 5 per cent, quan en el Pla d’ajust hi figurava un 4 per cent. Els 
vehicles es mantenien igual; el ICIO, i a l’IAE es farà un increment del 4 per cent, 
la taxa d’escombraires puja l’1,95 per cent, per sota de les previsions de l’IPC, 
perquè la taxa no pot tenir un import superior al cost del servei, i aquesta és la 
previsió del dèficit. Respecte a les bonificacions es mantenien les de l’any anterior, i 
algunes de noves, com la d’una reducció fins al 50 per cent de l’IBI, als habitatges 
de primera residencia que voluntàriament implantin sistemes de estalvi energètic. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que les ordenances representen un increment important per les 
famílies de Santa Eulàlia, ja que el 3,9 per cent era molt més del que estava 
previst. Respecte a la taxa d’escombraries, encara que l’increment fos inferior a 
l’IPC, es podia veure que no beneficiava gens als ciutadans, perquè d’una banda el 
nou sistema dificultava la feina de realitzar una bona selecció de les escombraries; i 
d’altra, l’equip de govern deia que el cost de la recollida baixaria molt. Respecte a 
l’IBI, l’any passat, malgrat la promesa del govern municipal, s’havia pujat un 10 per 
cent per exigències del govern central, pel que ara no es podia entendre que es 
pugés un 5 per cent, i si feia 2 anys, l’ajuntament ingressava 1.905.000 euros, i a l’ 
any 2013, ingressarà 2.343.000 euros, el que seran 438.000 euros més, significant 
un increment molt important per les famílies en l’actual situació de crisi, i tenint en 
compte que la davallada del valor dels immobles suposa uns valors cadastrals 
sobrevalorats. Per això, consideren aquest increment injust i fora de lloc, i és una 
contradicció amb les manifestacions de l’equip de govern que va dir que no 
augmentaria l’IBI.    
 
L’alcalde contestà que no havien dit que si l’Estat apujava l’IBI, l’ajuntament ho 
abaixaria, varen dir que no ho apujarien, i és el que havien fet, i havien 
incrementat les taxes, sense incrementar l’IBI. D’altre banda l’increment proposat 
era moderat, moltes taxes restaven igual, i respecte a les escombraries, una 
apujada inferior a la de l’IPC representava ja una economia per a les famílies.  
 
El Sr. Blanch diu que la modificació per l’estalvi energètic els semblava bé, però 
demanà sobre els criteris d’aplicació per establir fins al 50 per cent de bonificació. 
Respecte a l’augment, encara que els imports estiguin per sota dels municipis 
veïns, en la situació actual no es poden acceptar, perquè tothom ja ha de fer molts 
sacrificis perquè a més l’IBI s’apugi per sobre de l’IPC, i això ja impedia que el PSC 
recolzes aquesta proposta. Respecte a l’ordenança núm. 4, l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana, que per unanimitat s’havia aprovat una moció 
per intentar que les famílies que havien perdut el seu habitatge habitual per una 
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execució hipotecaria, l’ajuntament buscaria alguna formula per compensar aquesta 
plusvàlua que li pertocava pagar a l’executat. Altre qüestió era la supressió de la 
reducció del 40 per cent. Respecte a l’ordenança núm. 8, fins ara les empreses que 
s’establien al municipi tenien una bonificació del 50 per cent, però pel 2013 no hi 
figurava. Respecte a l’ordenança núm. 10, sobre la recollida d’escombraries reitera 
que en absolut no son creïbles les xifres que es donen, el que ja han dit de totes les 
maneres, i estaria d’acord amb el que ha dit el Sr. Cabot, que les taxes haurien de 
ser menors, perquè a l’ajuntament el servei li costa menys, però es que no creu 
que el servei costarà menys, sinó que a l’inrevés costarà mes, i en els propers 
mesos s’haurà d’efectuar alguna modificació de crèdit per cobrir el finançament del 
servei. Pel que fa als beneficis fiscals que preveu, ara s’adrecen als serveis socials, 
per tal d’ajudar-los i facilitar-los-hi els tràmits. Considera positiu que es bonifiqui a 
les persones que facin compostatge casolà, i que en comptes de donar les bosses 
compostables s’atorgui la bonificació del 10 per cent. Respecte a l’ordenança núm. 
11, no es podia entendre que es parlés de les instal·lacions esportives de Pinedes 
del Castellet quan eren una explotació privada. Respecte a l’ordenança núm. 12,  
ocupació de terrenys d’ús públic, sobtava la gran reducció en els imports de les 
grues de 154,50 a 60,53 euros. Respecte  l’ordenança núm. 13 s’havia tret el 
coeficient de ponderació de les empreses que facturen més de 1 milió d’euros. 
 
L’alcalde contesta que en referència a l’IBI i la situació de les famílies, s’havia 
arribat a l’entesa que aquest era un dels tributs més justos, i essent l’IPC del 3,9 
l’increment del 5 per cent no resultava desproporcionat. Respecte a la consideració 
de les situacions que es produeixen en els supòsits d’execucions forçoses i la 
repercussió de la plusvàlua, que ja esta contemplat. La bonificació del 50 per cent 
per les empreses que s’estableixen en el municipi continuarà aplicant-se, i al mateix 
moment la corporació s’acorda incloure-la en l’ordenança. Respecte a la incredulitat 
que li provocaven les xifres de la recollida d’escombraries, demanà que es tingués 
la mateixa generositat, que se’ls havia ofert i donat en el mandat anterior per 
l’oposició d’aleshores, i és donés un vot de confiança, idèntic al que varen rebre 
Ind-ERC i PSC quan eren al govern, ja que tot i saber que el sistema de recollida 
porta a porta resultaria més car, es va votar a favor, precisament per aquest vot de 
confiança. Ara se’ls hi demanava el mateix a ells, perquè s’havien fet números que 
indicaven uns resultats positius. El Sr. Montes aclareix referent a  la reducció per 
implantació de mesures d’estalvi energètic, que la bonificació no era fixa perquè 
tots el casos no eren iguals, amb instal·lacions i rendiments més o menys 
complexes, etc., el que si tenien en comú era el topall màxim del 50 per cent.  
 
El Sr. Blanch fa una replica a la demanda de l’alcalde d’un vot de confiança, 
manifestant ser conscient de la bona voluntat que l’equip de govern disposa en les 
coses que emprèn. Però quan s’efectua una petició d’aquesta naturalesa, juntament 
ha d’existir participació, transparència, i això no s’ha donat fins ara, tot i que si 
l’any vinent canvia l’actitud, i es poden compartir les coses, si donaran aquest vot 
de confiança, aprovant les ordenances. 
 
El Sr. Gonzalo diu que li sembla que les coses es fan a l’inrevés, ja que resultaria 
més lògic debatre que es vol fer, quines necessitats i serveis es volen atendre, 
pressupostar-ho, i decidir com es recapta per cobrir aquesta despesa. En canvi 
fent-ho con es fa, es recapta però no es té cap estudi que digui per que servirà el 
que es pressupostarà. Proposa que pel pròxim any s’intentés fer d’aquesta forma, i 
també treballar amb un procediment que el seu grup anomenava “tarificació 
social”, de manera que cadascun pagués en funció de la seva capacitat econòmica, i 
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no d’una forma lineal, el mateix import per tots. Per últim, que ningú deixés 
d’accedir a un servei públic per una qüestió de preu, com seria el cas, per exemple, 
de Pinedes del Castellet, o l’escola bressol. 
 
L’alcalde contesta que el plantejament de que cadascun pagui conforme a les seves 
possibilitats resulta utòpic perquè entre d’altres qüestions, l’ajuntament per 
conèixer quina és la capacitat econòmica del ciutadà, hauria d’obligar a facilitar 
dades personals. 
 
El Sr. Gonzalo diu que aquest aspecte està solucionat, i per això ha votat a favor de 
cedir la gestió a la diputació, perquè al contrari que hisenda, la diputació si 
comparteix les dades, i a partir d’aquesta informació es podria avaluar la capacitat 
econòmica de cadascun.  
 
L’alcalde contesta que això significaria implicar a una altre administració i 
encarregar-li una feina que ara no fan. Respecte a calcular el pressupost atenen en 
primer lloc a quines són les necessitats i serveis que es volen prestar, si el 
consistori ho troba conforme, es podria fer la prova per l’any vinent, tot i que ja 
tem, que els tributs que s’haurien de demanar als ciutadans serien 
escandalosament elevats.  
 
El Sr. Cabot diu que el Sr. Montes si que havia dit que baixaria l’IBI, si l’estat ho 
augmentava. Tampoc esta d’acord amb l’afirmació que tothom pensés que l’IBI era 
l’impost més just, ni que es tingués que incrementar.  
 
El Sr. Montes diu que el compromís era que es pagués la mateixa quantitat que 
l’any anterior, i com que no es sabia si l’estat ho apujaria, es va dir que si l’estat ho 
feia, l’ajuntament aplicaria un coeficient inferior de forma que l’import a pagar fos 
el mateix. Per tant, no és que es digués que baixarien l’IBI, sinó que no 
l’augmentarien. 
 
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU,  1 de PP. 
VOTS EN CONTRA: 3 de I-ERC, 2 del PSC.  
ABSTENCIÓ: 1 d’ ICV-EUIA. 
 
7. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS I 
TAXES MUNICIPALS PER L'EXERCICI 2013. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“Vist el calendari fiscal que ha de servir per el cobrament en període voluntari dels 
diferents impostos i taxes municipals,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir i aprovar el calendari fiscal que ha de servir per el cobrament en 
període voluntari dels diferents impostos i taxes municipals, en els termes 
següents: 
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DESCRIPCIÓ 
Data Inici 
Vol. Data Fi Vol / Domi. 

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      02/04/2013 
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS           05/04/2013 05/06/2013 
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      03/06/2013 
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      02/09/2013 
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS                      02/12/2013 
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                         05/09/2013 05/11/2013 
IMP. VEHICLES TRAC MEC - 1A FR-DOMICILIATS                      01/03/2013 
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA-NO DOMICILIATS        04/02/2013 04/04/2013 
IMP. VEHICLES TRAC MEC - 2A FR-DOMICILIATS                      01/07/2013 
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                        05/09/2013 05/11/2013 
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1-DOMICILIATS                       01/07/2013 
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS         03/06/2013 05/08/2013 
TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2-DOMICILIATS                       04/11/2013 
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1-DOMICILIATS                      01/07/2013 
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS        03/06/2013 05/08/2013 
TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2-DOMICILIATS                      04/11/2013 
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                             05/09/2013 05/11/2013 
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                          05/09/2013 05/11/2013 
   
 
   

Descripció 
Data inici 
voluntària Data fi voluntària 

Mercat Setmanal- 1r trimestre 04/01/2013 05/03/2013 

Mercat Setmanal- 2n trimestre 05/04/2013 05/06/2013 

Mercat Setmanal- 3r trimestre 02/07/2013 03/09/2013 

Mercat Setmanal- 4t trimestre 04/10/2013 04/12/2013 

Taxa mercat parades alimentació (anual) 04/02/2013 04/04/2013 
   
   

Descripció 
Data inici 
voluntària Data fi voluntària 

PREU PÚBLIC CURSOS- GENER 03/12/2012 04/02/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- FEBRER 21/01/2013 21/03/2013 

PERU PÚBLIC CURSOS- MARÇ 28/02/2013 30/04/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- ABRIL 20/03/2013 21/05/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- MAIG 19/04/2013 19/06/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- JUNY 15/05/2013 16/07/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- JULIOL 20/06/2013 20/08/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- SETEMBRE 16/08/2013 17/10/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- OCTUBRE 20/09/2013 20/11/2013 

PREU BÚBLIC CURSOS- NOVEMBRE 18/10/2013 18/12/2013 

PREU PÚBLIC CURSOS- DESEMBRE 16/11/2013 16/01/2014 

PPEU PÚBLIC CURSOS- GENER 2014 20/12/2013 20/02/2014 
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Descripció 
Data inici 
voluntària Data fi voluntària 

PP ESC BRESSOL GENER 2013 I ACOLLIDA DESEMBRE/2012 03/12/2012 04/02/2013 
PP ESC BRESSOL FEBRER – MENJADOR I ACOLLIDA GENER 21/01/2013 21/03/2013 
PP ESC BRESSOL MARÇ – MENJADOR I ACOLLIDA FEBRER 28/02/2013 30/04/2013 
PP ESC BRESSOL ABRIL – MENJADOR I ACOLLIDA MARÇ 20/03/2013 21/05/2013 
PP ESC BRESSOL MAIG – MENJADOR I ACOLLIDA ABRIL 19/04/2013 19/06/2013 

PP ESC BRESSOL JUNY-MENJADOR I ACOLLIDA MAIG 15/05/2013 16/07/2013 

PP ESC BRESSOL MENJADOR I ACOLLIDA JUNY  20/06/2013 20/08/2013 

PP ESC BRESSO MENJADOR I ACOLLIDA JULIOL 05/07/2013 05/09/2013 

PP ESC BRESSOL SETEMBRE 16/08/2013 17/10/2013 

PP ESC BRESSOL OCTUBRE – MENJADOR I ACOLLIDA 
SETEMBRE 20/09/2013 20/11/2013 

PP ESC BRESSOL NOVEMBRE – MENJADOR I ACOLLIDA 
OCTUBRE 18/10/2013 18/12/2013 

PP ESC BRESSOL DESEMBRE – MENJADOR I ACOLLIDA 
NOVEMBRE 16/11/2013 16/01/2014 

PP ESC BRESSOL GENER 2014 – MENJADOR I ACOLLIDA 
DESEMBRE 2013 20/12/2013 20/02/2014 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona per la seva gestió i cobrament”.  
 
Sense intervencions es posa a votació, essent aprovada la proposta amb el següent 
resultat 
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 2 del PSC, 1 del PP, 1 de ICV-EUIA. 
VOTS EN CONTRA: cap.  
ABSTENCIÓ: 3 d’ I-ERC. 

 
8. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 9/2012 
(Tranferència de Crèdit) 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“Expedient de modificació dels crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 9/2012. 
 
Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de 
modificació de crèdits pressupostaris 9/2012, per la qual es proposa: 
 
La modificació de crèdits número 9/2012 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica: 
 

a) Crèdit extraordinari per assignar crèdit per a la realització d’unes despeses, 
específiques i determinades que no poden demorar-se fins al següent 
exercici, per les que no existeix crèdit ni aplicació pressupostària. 
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b) Transferència entre partides pressupostàries de diferents capítols de 

despesa o diferents grups de funció de despesa. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 24 d’octubre de 2012. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
les bases d’execució del pressupost per a l’any 2012. 
 
És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’Hisenda proposa a la 
Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost 
vigent número 9/2012, d’acord amb el següent detall: 
 

a) Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per 
import de 22.000,00 euros, finançades amb mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d’altres partides del pressupost vigent no 
compromesos sobre les previsions. 

 
b) Transferència entre partides per import de 11.692,22 euros, que es 

finança mitjançant baixa de crèdits de despeses d’altres partides, del 
pressupost vigent, no compromès, estimades reduïbles sense pertorbació 
del servei. 

 
a) Crèdit Extraordinari      
         

Despeses en augment        

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 
    

3/161/210000 
CONSERV. I MANTENIMENT 
CLAVEGUERAM 0,00 22.000,00 22.000,00

         
    Subtotal  22.000,00  
         
  Total augment   22.000,00  
         

Despeses en disminució        

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 
         

2/155/619007 PAVIMENTACIÓ ACCÉS POLÍGON 25.000,00 22.000,00 3.000,00
         
    Subtotal  22.000,00  
         
  Total disminució   22.000,00  

 
b) Transferència de crèdit      
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Despeses en 
augment       

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 

        

3/440/223002 ZONA APARCAMENT CAMIONS 0,00 5.389,20 5.389,20

3/151/210001 
CONSERVACIÓ  I MANTENIMENT VIES 
PÚBLIQUES -25.145,57 6.303,02 -18.842,55

        
    Subtotal 11.692,22  
        
  Total augment  11.692,22  
        

Despeses en 
disminució       

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 

        

2/155/619007 PAVIMENTACIÓ ACCÉS POLÍGON 3.000,00 3.000,00 0,00

2/155/619008 
ALTRES ACTUACIONS 
COMPLEMENTÀRIES AL POLÍGON 5.000,00 5.000,00 0,00

2/321/212001 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA 
RONÇANA 6.479,75 3.692,22 2.787,53

        
    Subtotal 11.692,22  
        
  Total disminució  11.692,22  

 
Segon .-  Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, 
durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que 
no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat 
d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i 
RD 500/1990”.  
 
El Sr. Montes diu que la modificació de crèdit consisteix en una dotació per efectuar 
el pagament de la vigilància de camions, despeses per la instal·lació i conservació 
del clavegueram i de les vies públiques. La dotació es fa en compensació d’una 
reducció de les partides de pavimentació d’accés al polígon, i altres actuacions en el 
mateix polígon, i conservació i manteniment de l’escola Ronçana. Les dotacions que 
ara es treuen s’inclouran en el pressupost del següent exercici. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que li sembla que si quelcom que estava pressupostat no es fa, es 
modifiqui, però entenen que trobant-se al final de l’exercici hi hauran més partides 
sense executar, i caldrà fer una modificació més profunda, igual com es feia en 
anys anteriors, per evitar el que va passar el 2011. També li sorprèn una altra 
baixa en el manteniment de l’escola Ronçana quan ja tenia un pressupost baix. 
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Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR:5 de CiU, 1 del PP. 
VOTS EN CONTRA: cap.  
ABSTENCIÓ: 3 d’ I-ERC, 2 del PSC, 1 d’ ICV-EUIA. 

 
9. APROVACIÓ DE L´ACORD DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA RELATIU A 
LA COMPLEMENTACIÓ D´IT 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“Antecedents 
 
1.- L’article 9 del Real Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de “Medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”, 
estableix la suspensió dels Acords i Convenis Col·lectius vigents que contradiguin el 
disposat en aquest article i determina la prestació econòmica a percebre pel 
personal al servei de les administracions públiques, en situació d’incapacitat 
temporal. 

 
2.- L’article 24 de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari, i 
l’article 25 del Conveni Col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament de Nom 
Municipi, estableixen: “En cas de situació d’incapacitat temporal, la corporació 
complementarà al funcionari o funcionària (treballador o treballadora), el 100% de 
les retribucions íntegres durant el període de baixa. [...] No obstant això, i sigui 
quin sigui el període de baixa previst, des del primer dia l’empleat haurà d’avisar 
telefònicament a l’ajuntament comunicant la no assistència al treball. Les 
indisposicions no justificades documentalment es consideraran manques 
d’assistència al treball sense causa justificada.”  
 
3.- L’article 9.2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, disposa: 
”Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá 
complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el 
Régimen General de Seguridad Social y el personal laboral a su servicio en las 
situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con los siguientes límites:  
1º. Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, 
durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta 
alcanzar como máximo el 50% de las retribuciones que se vengan percibiendo en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, 
ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación económica 
reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas 
ambas cantidades, se supere el 75% de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad. A 
partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación 
equivalente al 100 % de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad.  
2º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, 
la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el 
primer día, hasta alcanzar como máximo el 100% de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la incapacidad.” 
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4.- L’article 9.5 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, estableix: “Cada 
Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, los supuestos en 
que con carácter excepcional y debidamente justificados se pueda establecer un 
complemento hasta alcanzar, como máximo, el 100% de las retribuciones que 
vinieran disfrutando en cada momento. A estos efectos, se considerarán en todo caso 
debidamente justificados los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica”. 
 
5.- L’article 9.7 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, disposa: “Asimismo, 
se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que contradigan lo 
dispuesto en este artículo”. 
 
6.- La Disposició transitòria quinzena del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
determina: “ Las previsiones contenidas en el artículo 9 relativas a las prestacions 
económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las 
administraciones públicas, acogido al Régimen General de la Seguridad Social seran 
desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo de tres meses desde la 
publicación de este Real Decreto Ley, plazo a partir del cual surtirá efectos en todo 
caso”. 
 
7.- La Comissió Paritària, en la reunió mantinguda el dia 10 d’octubre de 2012, ha 
debatut i assolit l’acord sobre l’aplicació dels percentatges del complement de la 
prestació, la definició dels casos excepcionals i la regulació dels dies d’indisposició per 
malaltia. 
 
Vista l’acta de la comissió paritària de data 10 d’octubre de 2012. 
 
És pels motius anteriorment exposats que el departament de Recursos Humans 
proposa a la Comissió Informativa del Ple, emeti dictamen sobre l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Complementar la prestació que percebi el personal funcionari i laboral en 
situació d’incapacitat temporal, durant els tres primers mesos de contingència, amb 
els percentatges següents: 
 

Contingència Dies Límit del complement  

1 dia - 3r. Dia 50% de les retribucions fixes íntegres 
percebudes en el mes anterior a la 
incapacitat. 

4t. dia - 20è. Dia Prestació de la SS + complement = 75% 
de les retribucions fixes íntegres 
percebudes en el mes anterior a la 
incapacitat. 

 

Comuna 
 

21è. dia - en 
endavant 

Prestació de la SS + complement = 100% 
de les retribucions fixes íntegres 
percebudes en el mes anterior a la 
incapacitat. 
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Contingència  Límit del complement  

Professional 
 

A partir del dia 1r dia, es complementarà la prestació de la SS 
fins assolir el 100% de les retribucions fixes íntegres 
corresponents al mes anterior a la incapacitat 

 

 
Segon.  Establir els supòsits, que amb caràcter excepcional i degudament justificats, 
es reconeixerà, des del 1r dia de la baixa mèdica, el complement fins el 100% de les 
retribucions fixes íntegres percebudes en el mes anterior a la incapacitat temporal:  
 
- Hospitalització. 
- Intervenció quirúrgica. 
- Víctimes de violència de gènere 
- Malaltia greu: s’entendrà con a malaltia greu aquella que sigui acreditada pel metge 
que concedeix la baixa mèdica, prenent com a referència l’annex de malalties greus 
contingut al Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol. 
 
Per tal de considerar una malaltia com a greu, l’interessat haurà d’acreditar-ho 
mitjançant un informe expedit pel facultatiu metge del sistema català de salut, o de 
les Institucions sanitàries de la Seguretat Social, o en el seu cas, pel facultatiu metge 
dels serveis mèdics privats, prenent com a referència l’annex de malalties greus 
contingut al Real Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, al sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per 
tenir cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, publicat al BOE núm. 
182, de 30 de juliol de 2011, i les possibles actualitzacions que es puguin produir. 
 
En tots els casos, la presentació del comunicat oficial de malaltia expedit pel 
facultatiu corresponent serà obligatòria i serà renovat setmanalment mentre duri la 
situació d’incapacitat temporal. La presentació dels comunicats de baixa, de 
confirmació de la baixa així com de l’alta hauran de ser presentats al Servei de 
recursos humans en un termini màxim de 3 dies a l’emissió. La no presentació dels 
comunicats si no es per causa justificada, donarà lloc a una falta disciplinària de 
caràcter lleu. 
 
L’Ajuntament es reserva la facultat de comprovació de les baixes per d’incapacitat 
temporal prèvia comunicació a l’interessat/da. En baixes superiors a dos mesos, la 
negativa a la comprovació donarà lloc al no pagament del complement d’IT.   
 
Tercer. En el termini màxim de 3 dies naturals des de la data de la indisposició i 
absència per malaltia, el personal haurà de presentar al servei de recursos humans: 
 

a) Document de baixa d’incapacitat temporal: obligatori a partir del tercer dia 
d’indisposició i absència a la feina 

 
b) Justificant de visita mèdica emès pel metge de capçalera o facultatiu 

acreditat: en el cas d’indisposicions inferiors a 3 dies 
 

c) Casos d’indisposicions d’un dia: el treballador disposarà de 3 dies no 
consecutius a l’any d’indisposició en els quals NO serà obligatòria la 
justificació mèdica. Aquests tres dies no podran ser acumulables. Un cop 
superats aquests tres dies tota absència a la feina haurà de ser justificada 
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mèdicament des del primer moment. En cas contrari es procedirà al 
corresponent descompte en nòmina. 

 
d) En tots els casos anteriors es fa imprescindible que el treballador comuniqui 

al seu departament, així com al servei de recursos humans l’absència a la 
feina, des del primer moment. En cas contrari es procedirà al corresponent 
descompte en nòmina. 
 

Quart. Modificar el redactat de l’acord de la comissió paritària de data 12 d’abril de 
2012, confirmat mitjançant el decret d’alcaldia 151/2012, adaptant-los a les 
condicions establertes en els punts anteriors. 
 
Cinquè. Notificar aquest acord al òrgans de representació del personal funcionari i 
laboral. 
 
Sisè. Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes del control de legalitat, i de la seva publicació en el Diari 
oficial. 
 
Setè. Trametre l’acord adoptat a la Subdelegació del Govern de l’Estat i a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya”. 
 
 
L’alcalde diu que era el que s’havia acordat en la comissió paritària de la incapacitat 
temporal, que del primer al tercer dia d’absència es podia triar entre cobrar 0 o el 
50 per cent, entre el quart i el vint, el 50 i el 75 per cent, i a partir del dia vint-i-u 
entre el 75 i el 100 per cent. S’havia acordat anar a les quantitats més altes, i 
també igual com havien fet municipis del voltant i la mancomunitat, atorgar 3 dies 
no consecutius al any, a tot el personal, perquè puguin faltar 1 dia sense l’obligació 
de portar el comunicat mèdic de baixa.  
 
El Sr. Blanch manifesta que li sembla encertat, i aclareix que els 3 dies que 
s’atorguen no alteren ni repercuteixen en el 9 dies.  
 
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 2 del PSC, 1 del PP, 1 de ICV-EUIA. 
VOTS EN CONTRA: cap.  
ABSTENCIÓ: 3 d’I-ERC. 
 
10. APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL POUM DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA. 

 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió, es: 
 
“Vista la represa dels treballs de redacció del POUM, concretada en la redacció de 
l’Avanç del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Vist el resultat del documents presentats per l’equip redactor. 
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Vist el que preveuen els articles 101, 106 i 115 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, així com 
la resta de normativa concordant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar  l’Avanç de Planejament del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana, 
redactat per l’equip tècnic urbanístic redactor Interlands ® ciutat i territori SLP, que 
es composa dels següents documents bàsics: 
-Memòria descriptiva i justificativa. 
-Plànols d’Informació i proposta d’ordenació. 
-Informe de sostenibilitat ambiental preliminar. 
 
Segon.- Publicar aquest acord al BOPB, al DOGC, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament,  a la premsa i a la web de l’Ajuntament, pel termini de 30 dies a 
comptar des de l’última publicació obligatòria, per tal que es pugui consultar la 
documentació i formular els suggeriments i/o alternatives que consideri 
convenients. 
 
Tercer.- Trametre la documentació de l’Avanç del POUM aprovada, al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als efectes de que es 
puguin emetre els informes i el document de referència conforme el que disposa la 
Disposició Transitòria 18 ª del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.  
 
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester l’alcaldia, perquè en 
nom i representació d’aquest Ajuntament impulsi, gestioni i dinamitzi la realització 
de les actuacions necessàries per al compliment de l’Avanç de planejament del 
POUM, i també per tal que formalitzi i signi quants documents siguin necessaris a 
tal efectes”. 
 
L’alcalde diu que l’avanç que ara es presenta no es un document definitiu, i a partir 
d’ara s’escoltaran les al·legacions i modificacions a les propostes que es plantegen, 
i que els regidors ja tenien al seu abast tota la informació per poder conèixer els 
treballs, amb l’ànim d’aconseguir el màxim consens per l’aprovació del POUM.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que si el que es pretén es el consens, s’ha començat molt 
malament perquè no es disposa de la informació amb la suficient antelació, i també 
perquè s’ha efectuat la preparació sense comptar amb la resta de regidors, que han 
quedat relegats com un ciutadà més. Per aquest motiu votaran en contra. Per això 
I-ERC demana una reunió amb l’equip redactor perquè expliqui que s’ha fet, i que 
s’ha deixat de fer i els motius. Consideren que s’ha fet amb poc rigor i moltes coses 
queden a l’aire. 
 
L’alcalde contesta que és conscient, que malgrat la voluntat de l’equip de govern 
d’aconseguir el màxim consens, serà difícil trobar el d’I-ERC, per moltes raons, 
entre d’altres, pel seu posicionament de votar en contra en els assumptes que no 
estiguin d’acord, i abstenir-se en els que sí que hi estan. En qualsevol cas recorda 
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que l’avanç que ara es presenta per reprendre els treballs del POUM, es 
pràcticament igual a l’últim plànol que es va confeccionar, un cop recollits els 
suggeriments sorgits després de l’avanç del 2005, precisament quan I-ERC estava 
al govern municipal en el mandat anterior i ostentava l’alcaldia. Per tant, es tracta 
de la mateixa proposta que va presenta I-ERC, però d’alguna manera més discreta, 
amb menys creixement, menys construcció i menys cases. D’aquesta forma resulta 
que si presentant la mateixa proposta, també voten en contra, es pot entendre la 
dificultat de trobar un consens. Malgrat tot, l’equip de govern seguirà treballant per 
aconseguir el màxim consens en les propostes, i manté l’esperit de col·laboració 
obert, com s’havia anunciat. Es facilitaran les reunions necessàries i s‘acolliran amb 
la major atenció els suggeriments i propostes. 
  
El Sr. Blanch diu que la seva intervenció es en la línia del que s’ha dit per part d’I-
ERC, ha mancat informació, però la seva sorpresa ha estat al veure com es 
quadricula el poble, com es dona una sortida a uns polígons i al poble de Bigues i 
Riells, desfavorable per Santa Eulàlia, per la que passaran dues vies i un 
desdoblament de carretera. Advertir que es descarta la sortida per la C-17, i 
assabentar-se que el Pla Territorial ja està aprovat. A la vista de tot això, es va 
posar malalt, al significar que tot pel que havien estat lluitant els socialistes, el Pla 
Territorial s’ho carregava. Ara malgrat que no havien entrat en gaires 
consideracions del 4at cinturó, consideraven que la situació era molt pitjor, afectant 
molt negativament entre d’altres, als barris de Can Marquès i Can Juli. Entenen que 
no era un problema de l’equip de govern, sinó d’altres qüestions, i volien arribar al 
fons d’aquestes qüestions, investigant el que calgués, perquè no podia ser que un 
senyor que vivia a l’Ametlla del Vallès retirés una comunicació. 
 
L’alcalde contestà que entén que al regidor no li pugui agradar la situació que es 
planteja, però l’ajuntament no por fer res, perquè el Pla Territorial Metropolità ja 
esta aprovat, es una imposició d’un planejament superior, i els ajuntament han de 
fer el seu pla urbanístic tenint en compte les seves prescripcions, sense que es 
puguin variar. D’altra banda, l’al·lusió al vial que des de la rotonda de Bigues 
tingués accés a la C17, seria una solució pels polígons de Bigues i Santa Eulàlia, 
però la carretera que travessa Santa Eulàlia, que es va fer el 1920, continuaria 
suportant l’intens transit que pateix en l’actualitat. 
 
El Sr. Blanch diu que el Pla Territorial sigui una imposició no pot ser un argument 
vàlid, en si mateix, i perquè s’havia assegurat la participació dels afectats, del 
territori, en la redacció. Però els territoris no han pogut participar, no ha estat gens 
democràtic.  
 
El Sr. Gonzalo diu que una de les justificacions per les que, amb urgència, es 
justificava la represa dels treballs del POUM, era per evitar les eventuals 
indemnitzacions que l’ajuntament hauria de pagar pel projecte de Can Naps. Però el 
redactor del POUM, Sr. De Pablo, havia dit en la reunió, de manera explicita, que no 
existia aquest risc, que el pla parcial que havien presentat no era vàlid i 
l’ajuntament podia desestimar-lo perquè no donava suficient habitatge públic. Per 
tot, això porta a la confirmació que reprendre el POUM es una decisió política que 
ha pres l’equip de govern, que és legitima, però que per l’oposició, i en particular 
per ICV-EUiA, no es oportuna, perquè prioritza una qüestió menys important que 
altres, i ocasiona una important despesa econòmica. En altre ordre de coses, 
considera que el POUM bo, serà el que accepti la gent de Santa Eulàlia, 
democràticament i amb total transparència, i posant de relleu quins són els 
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interessos privats o els beneficiaris de determinades decisions. També retreu que la 
participació es consideri como una facultat de l’alcalde, quan resulta fonamental 
que la gent hi participi.  
 
L’alcalde contesta que el procés de participació ja estava establert, que a la web de 
l’ajuntament figuraria tota la documentació, i al local de “La Fàbrica” es col·locarien 
els planells, i tothom podria intervenir i manifestar el que li sembli més oportú. 
Al moment de l’aprovació inicial es tornaria a donar una altre procés de participació 
obert. Respecte a l’eventual existència d’interessos ocults al darrere del POUM, 
podien tenir la garantia de que s’aprovava el planejament que havia fet esquerra 
durant el seu mandat, i el mateix era el que proposava ara el govern de CiU i PP, 
sense afegir res de nou.  
 
Posat a votació, queda aprovada la proposta amb el següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR: 5 de CiU, 1 del PP. 
VOTS EN CONTRA: 3 de I-ERC, 2 del PSC.  
ABSTENCIÓ: 1 de ICV-EUIA. 
 
I a les dos quarts de vuit del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
 

L’Alcalde     Josep Lluís Llavata 
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