ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
19/10/2017 19:30:00
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRAS BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 19 d'octubre de 2017, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, 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:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i Cases
Rurals en sòl no urbanitzable
5. Modificació annex d'inversions i Modificació
Extraodinari i transferència de crèdit

de

Crèdit

10/2017:

Crèdit

6. Ordenances Fiscals 2018
7. Mocions:
7.1. Moció conjunta de P.U., I-ERC i PDeCAT, de condemna
violència de la Policia espanyola durant el passat 1 d'octubre.

i rebuig a la

7.2 Moció d'ICV-EUIA de condemna i rebuig per l'actuació desproporcionada
del regne d'Espanya, envers els votants al referèndum de l'1 d'octubre i de
declaració de persona non grata al Rei Felip VI.
7.3. Moció d'ICV-EUIA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les
institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític.
7.4 Moció del PSC de condemna i rebuig a les accions policials durant el
passat 1 d'octubre.
7.5. Moció PSC de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent
pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1
d'octubre.
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes
1.- Aprovació actes sessions anteriors.
Es sotmet a votació l’acta del 20 de juliol de 2017, el regidor Abraham Requena
demana que en l’apartat de precs i preguntes es modifiquin les intervencions, tant
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pel que fa a la seva pregunta com les respostes de l’Alcalde, ja que creu que no
recullen prou be el que es va dir. El Sr. Alcalde considera que la síntesis que consta
a l’acta del que es va dir és correcte, malgrat tot proposa deixar l’acta sobre la
taula, per a la seva revisió. La resta de regidors hi està d’acord.
Seguidament es sotmet a votació l’acta del ple ordinari de 25 de maig, pendent
d’aprovar per un prec modificat del grup d’I-ERC, aquesta queda aprovada per
unanimitat.
2.-Informació diversa
L’Alcalde, informa que a partir de la pròxima setmana, Santa Eulàlia serà municipi
acollidor.
També informa que el proper dijous s’inicia el projecte de Pep i Laia, i que el 25 de
novembre tindrà lloc a la Fàbrica, l’acte de celebració dels premis tardor.
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictades entre els mesos 1 de juliol
de 2017 a 30 de setembre de 2017, que corresponen als números del 221 al 357
4.- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Catàleg de Masies i
Cases Rurals en sòl no urbanitzable
Mitjançant acord de Ple de data 26 de maig de 2016 es va aprovar inicialment el Pla
especial urbanístic amb el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana, sotmetent-se al tràmit d'informació
pública per termini de tres mesos a comptar des del dia següent al de publicació del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 8 de juny de 2016, i al
diari Punt Avui, de data 8 de juny de 2016.
Atès que simultàniament a tràmit d’informació publica, es van sol·licitar els informes
preceptius als Organismes afectats per raó de les seves competències sectorials
segons consta a l’expedient.
Atès que durant el període d’informació pública s’han presentat 18 al·legacions
A la vista dels informes emesos per l'equip redactor del Catàleg de masies i cases
rurals en sòl no urbanitzable, tècnics municipals i jurídic de Secretaria, d'aquesta
Corporació.
Es proposa al ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Resoldre les al·legacions presentades, d’acord amb la motivació que
consta a l'informe de l'equip redactor i que s'incorpora com a annex al present
acord.
SEGON.- Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic amb el catàleg de
masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana, amb les modificacions resultants a l’apartat anterior pel que fa a les
al·legacions estimades, els Informes sectorials emesos per les Administracions
Públiques interessades.
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TERCER.- Complerts els esmentats tràmits, elevar l'expedient degudament
diligenciat, juntament amb els informes, a la Comissió Territorial d’Urbanisme, per a
la tramitació subsegüent, i aprovació definitiva, si procedeix.
QUART.- Notificar el present acord als interessats, adjuntant els informes elaborats
en contesta a les seves al·legacions, i que figuren a l’expedient, amb indicació dels
recursos que corresponguin.
Intervencions:
Es procedeix a llegir els acords de la proposta.
L’Alcalde, manifesta que aquests són els tràmits a seguir abans de enviar-ho a
urbanisme.
El Sr. Àngel Exojo, demana com ha quedat finalment el tema de les divisions
horitzontals, ja que existien problemes pel que fa al registre i a la obtenció de la
cèl·lula de habitabilitat.
L’alcalde respon que segons la informació rebuda pels serveis tècnics nunicipals de
l’Ajuntament, d’acord amb la normativa urbanística del PEU, concretament l’article
15.3.c), s’indica que la divisió horitzontal podrà donar com a resultat un màxim de 4
habitatges per finca. Com a norma general, llevat d’habitatges preexistents
acreditats degudament mitjançant la corresponent autorització, la quantitat dels
habitatges admesos serà en funció del sostre construït disponible a raó d’un mínim
de 350 m² construïts per al primer habitatge i d’un mínim de 150 m² construïts, de
mitjana, per a la resta d’habitatges, sempre que es garanteixin les condicions
objectives d’habitabilitat.
Aquests valors, són el resultat d’aplicar les “Directriu de contingut per al catàleg de
masies i cases rurals” (Gener 2009) de la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat, que es van considerar oportunes en el moment que es va redactar el
PEU paral·lelament que s’estava redactant el POUM
El Sr. Esteve Aymà, està d’acord amb el que comenta el Sr. Exojo, ja que no
permetre la divisió horitzontal comportaria anar en contra la llei hipotecària.
Considera que Urbanisme hauria d’admetre aquesta divisió horitzontal, ja que s’ha
de permetre que una família pugui viure de manera independent però sota el mateix
sostre, a banda de que hi ha dues lleis que emparen aquesta divisió horitzontal.
L’Alcalde, manifesta que des de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, s’ha informat que
no hi haurà problema pel que fa a la divisió horitzontal ni tampoc pel que fa al
registre de la propietat separada.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
5.- Modificació annex d'inversions i Modificació de Crèdit 10/2017: Crèdit
Extraodinari i transferencia de crèdit
La modificació de crèdit número 10/2017 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica:
a) Transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa.
b) Crèdit extraordinari per crear dues aplicacions pressupostàries no
existents a l’exercici 2017 finançades amb baixes de crèdit d’altres aplicacions del
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pressupost vigent no compromesos, que la seva dotació s’estima reductible sense
pertorbació del respectiu servei.
Addicionalment, també es proposa declarar no disponible un import de 4.742 euros
de l’aplicació pressupostària 1-920-624001 Elements de transport ajuntament
inclosa en el pressupost inicial de 2017 per un import de 16.000 euros finançats
parcialment per una subvenció de 10.000 euros, tenint en compte que s’ha notificat
que aquesta subvenció ascendirà finalment a 5.258 euros.
Simultàniament a la modificació de crèdit, es proposa la modificació de l’annex
d’inversions aprovat definitivament a 30 de maig de 2017 conjuntament amb el
pressupost municipal per l’exercici 2017.
Vista la memòria d’alcaldia de data 10 d’octubre de 2017.
Vist l’informe d’Intervenció de data 10 d’octubre de 2017.
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 2017.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 10/2017 de transferència de crèdit per
transferir crèdit pressupostari entre aplicacions de diferents àrees de despesa i de
crèdit extraordinari per crear dues aplicacions pressupostàries en el pressupost de
despeses per reconèixer diverses despeses no previstes inicialment al pressupost de
l’entitat i que no pot esperar a ser reconeguda l’exercici següent.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10 - 2017
A) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en disminució
Aplicació

Concepte

Consignació
Actual

2-1722-226999
1-130-624002
1-1532-624000
1-1532-609007
1-1532-609000
1-163-203003
1-160-609012

DINAMITZACIÓ AGROECOLÒGICA
VEHICLE POLICIA
VEHICLES BRIGADA
PAVIMENTACIÓ CAMÍ DEL BONAIRE
ITINERARI DE VIANANTS CTRA DE BV-1435
RÈNTING NETEJADORA VIÀRIA
COL·LECTOR AIGUA RESIDUAL CAN MET I CAN MASET

10.000,00
6.000,00
532,00
49.213,50
67.214,44
42.000,00
1.090.000,40

Subtotal Àrea Serveis públics bàsics

Modificació

Consignació
Final

-10.000,00
0,00
-3.000,00
3.000,00
-532,00
0,00
-3.253,00
45.960,50
-16.537,00
50.677,44
-9.000,00
33.000,00
-3.000,00 1.087.000,40
-45.322,00

Total reducció

-45.322,00

Despeses en augment
Aplicació
1-130-220002
2-1623-227009

Concepte
SUBMINISTRAMENT DIVERS MATERIAL SERVEIS
SERVEI DE DEIXALLERIA ENTRADES BANALS
RECOLLIDES PER URBASER

Consignació
Actual

Modificació

Consignació
Final

990,19

4.000,00

4.990,19

-880,80

6.000,00

5.119,20
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 10 - 2017
Subtotal Àrea Serveis públics bàsics
5-338-226092

10.000,00

FESTES POPULARS - FESTA MAJOR

7.981,44

Subtotal Àrea de Producció de béns públics de
caràcter preferent
2-924-226066
1-920-624001

22.580,00

30.561,44

22.580,00

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
ELEMENTS DE TRANSPORT AJUNTAMENT

8.947,47
11.258,00

Subtotal Àrea d'Actuacions de Caràcter General

2.000,00
10.742,00

10.947,47
22.000,00

12.742,00

Total increment

45.322,00

B) CRÈDIT EXTRAORDINARI
Creació noves aplicacions pressupostàries
Aplicació
1-1532-609003
1-1532-609004

Concepte

Consignació
Actual

Modificació

Consignació
Final

0,00
0,00

30.000,00
20.000,00

30.000,00
20.000,00

VORERES TRAM CTRA BARCELONA
VORERES POLIGON
Subtotal Àrea Serveis públics bàsics

50.000,00

Total noves aplicacions

50.000,00

Finançament: Baixes per anul·lació
Aplicació
1-1532-609000

Concepte

Consignació
Actual

Modificació

Consignació
Final

50.677,44

-50.000,00

677,44

ITINERARI DE VIANANTS CTRA DE BV-1435
Subtotal Àrea Serveis públics bàsics
Total finançament

-50.000,00
-50.000,00

Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit per un import de 4.742 euros de
l’aplicació pressupostària 1-920-624001 Elements de transport ajuntament donat
que la subvenció notificada definitivament per la Diputació de Barcelona és inferior
al previst inicialment.
Tercer.- Aprovar en nou annex d’inversions que crea noves aplicacions
pressupostària i modifica dotacions pressupostàries i estructura de finançament de
les mateixes. El nou annex d’inversions s’adjunta al present acord.
Quart.- Publicar l’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.
Cinquè.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
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Es procedeix a llegir els acords de la proposta.
La Sra. Montse Torras, explica la modificació de crèdit que es proposa aprovar.
El Sr. Pere Cabot, manifesta que consideren correcta la modificació de crèdit i
d’aquesta manera s’ajusta el pressupost i es destina a serveis i inversions per als
ciutadans del municipi.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran per coherència amb el vot del
pressupost.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que en el mandat anterior, es va agafar el
compromís de millorar les instal·lacions de la Policia Local, pregunta com està el
tema d’aquestes millores.
L’Alcalde, respon que les millores de les instal·lacions interiors s’han realitzat fa un
any.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
En contra: Abstencions: 1 PSC
6.-

Ordenances Fiscals 2018

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.
Pàgina 7 de 43

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 7
Ordenança Fiscal núm. 8

Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 16
Ordenança Fiscal núm. 18

Ordenança Fiscal núm. 20

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
Taxa per la prestació del 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
Taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la
via pública
Taxa per aprofitament especial del domini públic local,
a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els
animals de companyia

Ordenança Fiscal 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Article 2n.- Actes subjectes
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i
les obres següents:
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a) Les obres d'edificació, construcció i instal·lació de nova planta, i les d'ampliació,
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja
existents.
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions.
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics,
aerogeneradors i instal·lacions fotovoltaiques.
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via
pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per
les empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant
l’obertura de cales, rases o pous, la col·locació de pals de suport, les canalitzacions,
les escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes
les obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que
hagi resultat destruït o malmès per les obres esmentades.
f) La construcció i la instal·lació de murs i tanques.
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens,
etc., així com les obres de xarxa viària (abans posava vialitat), DIBA
d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que aquests actes estiguin
detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urbanització
degudament aprovat o d’edificació autoritzat.
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal·lacions
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línies elèctriques, telefòniques, o
altres de similars i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de
qualsevol tipus.
i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris.
j) Les obres, les instal·lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a
serveis d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.
k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional.
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals.
m) La instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin provisionals
o permanents.
n) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars.
o) La realització de qualsevol altres actes que la normativa urbanística vigent a
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a
llicència urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia,
sempre que es tracti de construccions, d’instal·lacions o d’obres.
(...)
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa
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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 95% 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 al Ple de l’Ajuntament 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.
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 en el moment de formular la
sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació
prèvia, referides en els apartats 2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i
hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
(Abans posava: 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. ) DIBA
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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 9è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió del pagament provisional a
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la
presentació de la declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la
construcció, instal·lació o obra quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats;
conseqüentment, el subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a
compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable
o una comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que
constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la
sol·licitud o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost
haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit
preceptiu.
3. L’ingrés a compte resultant de l’autoliquidació provisional que haurà de
presentar-se quan es sol·liciti la llicència o es presenti la declaració responsable o la
comunicació prèvia serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu a la base del
pagament a compte.
Aquesta base està constituïda per l’import del pressupost que presenti
l’interessat o, si l’aplicació dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions,
obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta Ordenança dóna un
resultat superior, per aquest últim.
(Abans posava: Aquesta base es determina a partir dels mòduls que, per a cada
tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex d’aquesta
Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al
que resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost.)DIBA
Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una
modalitat que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta
Ordenança, la base del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost
presentat per l’obligat tributari, que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial
corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu.
4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte,
s’haurà de fer efectiu des del moment en què es sol·liciti la llicència preceptiva o es
presenti la declaració responsable o la comunicació prèvia, conjuntament amb el
dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El termini per a fer
l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO conclou, en tot cas, deu dies
després de la notificació de la concessió de la llicència o de la presentació de la
declaració responsable o de la comunicació prèvia.
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5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar
una autoliquidació complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els
mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import
diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quantitat que en resulti amb
l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors referides a la mateixa
obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a partir del pressupost
modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas
anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els
apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de
les autoliquidacions precedents.
6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni
presentada la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció,
instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la
base de la qual es determinarà d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior.
A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a requeriment de l’Ajuntament, l’interessat
haurà de presentar un pressupost, visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent
quan això constitueixi un requisit preceptiu.
7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un
mes comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius
hauran de presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu
d’aquelles, a la qual podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a
acreditar el cost consignat.
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en
defecte seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu,
o en altres casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de
finalització de les obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració
responsable o la comunicació prèvia.
8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau,
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent.
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària.
9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu
haurà d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general
tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi
efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència
dels interessos de demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i
28 de la Llei general tributària.
10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions
de verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin
procedents.
11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra
per a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe
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emès pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar
l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció,
instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els termes
previstos a l’últim paràgraf de l’article 103.1 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (abans posava a l’article 103.1.b) del Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.) DIBA
Ordenança Fiscal 5 – Impost sobre activitats econòmiques
Article 4.- Beneficis fiscals de caràcter obligatori
1. Estan exempts de l'impost:
A) L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg
de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori
espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es
dugui a terme l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats de
nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs inactives
des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici
quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre d'altres supòsits, en
els casos de:
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
- Transformació de societats.
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan l’anterior titular
mantingui una posició de control sobre el patrimoni afecte a l’activitat en la nova
entitat.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats
de l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net del volum de
negoci inferior a 1.000.000 EUR.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net del volum de negoci inferior a 1.000.000 EUR.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en
compte les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 35.2 del
Codi de comerç i la norma d’elaboració dels Comptes Anuals 11a. del Pla
general de comptabilitat, aprovat pel RD 1514/2007, de 16 de novembre,
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els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres
ingressos corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes
les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost
sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb
l’esmentat volum de negoci.
(Abans posava: 1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article
191 del Text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret
legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i
de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat
deduïdes les bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost
sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum
de negoci.)
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament de
l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les entitats a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del volum de
negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de l’acreditament
d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una durada inferior a l’any
natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article
42 del Codi de comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt
d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació
amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les
situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb
tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de
l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per
aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun dels
supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
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4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net del volum de negoci imputable al conjunt dels establiments
permanents situats en territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
E) Els organismes públics d’investigació i els establiments d’ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats
Autònomes, o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o
d’utilitat pública, i els establiments d’ensenyament en tots els seus graus que,
mancant d’ànim de lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten
als seus alumnes llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja
pensió o internat, i encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els
productes dels tallers dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta
venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini,
exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense
ànim de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
d’ocupació que per a l’ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d’aplicació l’exempció en virtut de tractats
o convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin, en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública.
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el comitè
paralímpic espanyol.
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f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A),B) D), G) i H) de l’apartat
1 anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de
l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim fiscal
especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95% de la quota prevista
en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la secció
segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per 100 de la
quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió del
segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de l’exempció
prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article.
7. A l’empara del que preveu la nota comuna 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.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna 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.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel 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, i 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.
(...)
Article 5.- Beneficis fiscals de Caràcter Potestatiu
1. Les bonificacions i reduccions establertes en aquest article abasten exclusivament
a la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient
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previst en l’article 8 i modificada, si s'escau, per aplicació del coeficient de situació
fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança.
2. 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% 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. En aquest supòsit es bonificarà la
quota tributària de l’activitat productiva, així com les quotes 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.
Així mateix, es bonificaran les quotes tributàries de cadascuna de les
activitats dutes a terme al municipi pels subjectes passius que contractin el
subministrament d’energia elèctrica amb comercialitzadores que ofereixin
electricitat d’origen 100% renovable. En el cas que el subjecte passiu
consumeixi electricitat d’origen renovable i no renovable, haurà d’acreditar
que la d’origen renovable representa, com a mínim, el 80% del total de
l’energia utilitzada.
La bonificació té caràcter pregat i una durada des del període impositiu en
què es sol·liciti, a comptar des del començament de la producció o de la
utilització de l’energia i s’aplicarà a les liquidacions que no hagin adquirit
fermesa al moment de la presentació de la sol·licitud.
(Abans posava: 2. 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.) DIBA
3. A l’empara del que disposa l’article 88.2.e) 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 del 50% de la quota tributària els subjectes passius per
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quota municipal que duguin a terme activitats que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concorre-hi circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiqui tal declaració. Correspondrà
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
La bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si és el cas, les bonificacions a
què es refereixen els punts 5 i 6 de l’article 4 d’aquesta ordenança, i a les
establertes en els apartats anteriors d’aquest article.
Ordenança Fiscal 7 - Taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme
Article 9.- Declaració
1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una
comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància
corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat expedit per tècnic
competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc
d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici.
2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en
què no s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per tècnic competent, hom
adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, amb una
descripció detallada de la superfície afectada, del nombre de departaments, dels
materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques de l'obra o acte
les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.
3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació
prèvia es modifiqués o ampliés el projecte, caldrà notificar-ho a l'administració
municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, plànols i
memòries de la modificació o ampliació.
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu
director que acrediti la data del finiment de les obres i de fet que aquestes s'han
efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada. Es
prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant
de l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel
propi Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de
construccions, instal·lacions i obres.
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial
dels edificis i les construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del
Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, es prendrà com a cost real i
efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de l’Ajuntament
pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén
utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres.
(Abans posava: 5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació
parcial dels edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret
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64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop
executades les obres de la part que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel
propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de
construccions, instal·lacions i obres.) DIBA
Ordenança Fiscal 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 6.- Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes:
CONCEPTE
1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del
projecte o l’activitat projectada amb el planejament
urbanístic.
2. Procediment de consulta prèvia, amb informe tècnic
3. Tramitació sol·licitud compatibilitat urbanística amb
tramitació a la Comissió Territorial d’Urbanisme
4a. Tramitació de procediment de llicència ambiental
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a
500 m2 construits, o de llur modificació substancial.
4b. Tramitació de procediment de llicència ambiental
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides
en locals tancats o recintes amb una superfície superior
a 500 m2 construits, o de llur modificació substancial.
5. Certificat ambiental emès pels tècnics municipals
previ a la presentació de la comunicació ambiental.
6. Informe preventiu en matèria d’incendis emès pels
tècnics municipals (llei 3/2010).
7. Acte de comprovació en matèria d’incendis emès pels
tècnics municipals (llei 3/2010).
8a. Tramitació de procediment de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície de fins a 500 m2
construits, o de llur modificació substancial.
8b. Tramitació de procediment de comprovació de
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície superior a 500 m2
construits i inferior o igual a 1000 m2 construits, o
de llur modificació substancial.
8c. Tramitació de procediment de comprovació de

TIPUS
IMPOSITIU
115,98 €
77,33 €
475,65 €
1.939,24

2.424,24

540,26 €
190,76 €
190,76 €

948,79 €

1.428,79€

1.428,79€ +0,96 € x m2
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CONCEPTE
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o
recintes amb una superfície superior a 1000 m2
construits, o de llur modificació substancial.
9a. Tramitació del procediment de llicencia d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície de fins a
500 m2 construits, o de llur modificació substancial.
9b. Tramitació del procediment de llicencia d’obertura
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a
terme espectacles públics i activitats recreatives en
locals o recintes tancats amb una superfície superior a
500 m2 construits, o de llur modificació substancial.
10. Tramitació del procediment de comprovació de les
comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21
d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.
11a. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa amb una superfície de fins a 500 m2
construits.
11b. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa amb una superfície superior a 500 m2
construits i inferior o igual a 1000 m2 construits, o
de llur modificació substancial.
11c. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa amb una superfície superior a 1000 m2
construits, o de llur modificació substancial.
12. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex
I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat
administrativa.
13. Tramitació del procediment de revisió de llicència
ambiental municipal (annex II segons LPCA).
14. Tramitació del procediment de revisió de llicència
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives.
15. Tramitació del procediment de control inicial de les
activitats sotmeses a llicència ambiental municipal quan
el control el duen a terme tècnics municipals.
16. Tramitació del procediment de revisió de llicència
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles
públics i activitats recreatives.

TIPUS
IMPOSITIU
adicional

1.348,79€

1.828,79€

171,40 €

683,52 €

1.092,80 €

1.092,80€ +0,81 € x m2
addicional

283,52 €

1.030,60 €
730,60 €

730,60 €

730,60 €
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CONCEPTE
17. Tramitació del procediment de comprovació de la
comunicació de canvis no substancials amb incidència
ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a
llicència ambiental.
18. Tramitació del procediment de comprovació de
modificacions substancials d’activitats sotmeses al regim
de comunicació ambiental.
19. Tramitació del procediment de comprovació de
modificacions no substancials d’activitats sotmeses al
regim de comunicació ambiental.
20. Tramitació del procediment de comprovació de canvi
de titularitat de la llicencia o dels efectes de
comunicació.
21. Instal·lació d’antenes de telefonia.
22. Instal·lació casetes pirotècnia.
23. Instal·lació dipòsits GLP.
24. Tramitació del procediment de nucli zoològic.

TIPUS
IMPOSITIU
25% de la taxa corresponent

50% de la taxa corresponent

25% de la taxa corresponent

213,52€
2.757,19
595,25
139,29
190,80

En cas d’explotacions ramaderes, la taxa es calcularà prenent com a base
computable la superfície coberta destinada a estabulació del bestiar.
Ordenança Fiscal 10 – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus
municipals
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a
conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament dels residus generats en parcel·les sense edificar
(s’entén per parcel·la sense edificar aquell terreny o finca situat en sòl urbà que,
podent ser edificable, no conté cap edificació destinada a l’habitatge).
c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en comerços i serveis, com a
conseqüència d’activitats domèstiques i en locals sense activitat comercial o per a usos
privats, tals com aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus
procedents de neteja de vies publiques; zones verdes; àrees recreatives i platges;
animals domèstics morts i vehicles abandonats.
(...)
Article 5.- Quota tributària
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€
€
€
€

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
Per cada habitatge (s’entén per habitatge el que es destina a domicili
particular de caràcter familiar)
Parcel·les en sòl urbà sense edificacions destinades a habitatge

EUR
132,59
71,05

Pel servei de deixalleria i recollida selectiva, s'afegirà a totes les tarifes la quantitat de
21,35 euros.
* Aquest servei inclou el servei comarcal de deixalleries, el servei comarcal de recollida
selectiva voluntària i la quota del consorci per a despeses indirectes. Aquests preus els
aprova el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. En el cas que
aquesta entitat aprovi la modificació de les tarifes, aquestes quedaran automàticament
actualitzades en aquesta ordenança.
3. Es podran aplicar reduccions de la quota en els següents casos:
3.1. Podran gaudir d’una reducció del 100 per cent de la quota aquells contribuents
que acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del salari
mínim interprofessional.
S’entendrà per a unitat familiar la suma dels membres que conviuen en un mateix
domicili amb o sense vincle familiar, justificat mitjançant declaració de renda de l’últim
any, justificant d’empadronament de convivència i justificant d’ esser arrendatari/s o
propietari/s d’una única vivenda a l’estat espanyol. S’entén per ingressos familiars el
conjunt de rendiments íntegres de conceptes computables en el càlcul de l’IRPF.
3.2. Podran gaudir d’una reducció del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes
que reuneixin els requisits següents: que no cobrin pensió o que sigui igual o inferior a
la pensió mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec, vigent en cada període.
3.3. Els requisits obligatoris per a gaudir de les reduccions del 90 o del 100 per cent de
la quota són els següents:
a) Que el sol·licitant sigui arrendatari o propietari d’una sola vivenda
b) Que els ingressos de la unitat familiar no superin l’import del Salari Mínim
Interprofessional en el cas de reducció de quotes del 100% o que els ingressos de la
unitat familiar siguin igual o inferior a la pensió mínima de jubilació amb cònjuque a
càrrec vigent en cada període en el cas de la reducció del 90%.
c) Que la residència habitual del sol·licitant sigui en el municipi, concretament a
l’immoble objecte de la bonificació.
d) Que tots els membres de la unitat familiar figurin empadronats en el domicili abans
de l’1 de gener de l’any en curs.
3.4. La tramitació per tal de gaudir de reducció de quota serà la següent:
- Adreçar la corresponent sol·licitud a l’organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona.
- Aportar la documentació referent als ingressos i les condicions familiars que sigui
requerida.
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- Les sol·licituds per a la reducció de quota es poden presentar des del dia 1 de gener
fins l’acabament del període de voluntària.
Si es concedeix la reducció de quota, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què
s’ha sol·licitat.
Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents aquells estaran obligats a
comunicar-ho a l’Ajuntament.
4. Els habitatges que acreditin l’ús de la deixalleria, gaudiran d’una reducció 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
Residus municipals especials

Residus municipals ordinaris

Residus municipals voluminosos

Altres residus municipals

MATERIAL
Pneumàtics
Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
Bateries
Dissolvents
Pintures i vernissos
Piles
Electrodomèstics que continguin substàncies
perilloses
Olis minerals usats
Ferralla i metalls
Olis vegetals usats
Ampolles de cava senceres
Mobles i altres
Electrodomèstics que no contenen substàncies
perilloses
Ferralla
electrònica
(ordinadors,
petits,
electrodomèstics, aparells electrònics...)
Fustes
Restes de poda o jardineria
Runes i restes de la construcció d'obres menors

Per gaudir d’aquesta reducció, caldrà presentar el carnet de la deixalleria segellat a
l’ajuntament fins el 31 de desembre i la reducció de la quota serà aplicada a l’exercici
immediament posterior al justificat.
5. Els habitatges i solars urbans sense edificacions gaudiran d’una reducció 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 s’haurà
d’omplir anualment una instància a tals efectes, i es passarà a formar part del
‘Registre de compostaires’. Per sol·licitar la reducció de la taxa caldrà adreçar una
instància a l’Ajuntament durant el mes de desembre de l’any en curs. 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:
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- 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 la reducció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a
efectes que es pugui liquidar la taxa.
6. Els habitatges situats en sòl no urbanitzable que estiguin a una distància superior a
200 metres del contenidor de residus més proper podran sol·licitar una reducció del
25% de la tarifa. Aquesta sol·licitud s’haurà de fer una única vegada i per exercicis
posteriors s’aplicarà l’esmentada tarifa directament. La sol·licitud s’haurà de presentar
fins que s’exhaureixi el període de pagament voluntari.
7. Els propietaris de parcel·les situades en sòl urbà sense edificacions destinades a
l’habitatge que acreditin que disposen d’un servei de tractament i eliminació de les
restes vegetals (caldrà presentar factura de l’empresa de jardineria on consti l’adreça
de la parcel·la així com el justificant de la gestió de les restes vegetals –albarà
d’entrada a la deixalleria o a la planta de tractament de restes vegetals-), podran
sol·licitar una reducció del 75% de la tarifa. Aquesta sol·licitud s’haurà de realitzar fins
el 31 de desembre i la reducció de la quota serà aplicada a l’exercici immediatament
posterior al justificat.
8. Els propietaris de parcel·les situades en sòl urbà sense edificacions destinades a
l’habitatge que acreditin l’ús de la deixalleria per a l’eliminació de les restes vegetals,
podran sol.licitar una reducció del 15% de la tarifa. Per gaudir d’aquesta prestació,
caldrà obtenir un carnet de la deixalleria per a solars a l’Ajuntament que serà segellat
a la deixalleria municipal cada vegada que l’usuari faci entrada de restes vegetals
(amb un volum mínim de 25 litres). Aquesta sol·licitud s’haurà de realitzar fins el 31
de desembre i la reducció de la quota serà aplicada a l’exercici immediatament
posterior al justificat.
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la
via pública
Article 6è.- Quota tributaria
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats
següents :
Epígraf primer.- Instal·lacions permanents (superior a 30 dies).
Tipus d´ocupació permanents
1.- Taules, cadires, taulells, tendals i similars
(terrasses activitats recreatives amb un període
mínim d’un trimestre).

Ocupació m2
per trimestre
3,15 €

Ocupació per
any
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2.-Xurreries, quioscos, gelats i similars (amb un
període mínim d’un trimestre).
3.- Caixers automàtics d’entitats bancàries.

12,47 €
365 €

4.- Aparells expenedors/màquines
automàtiques.

150 €

Epígraf segon. Parades, barraques i casetes de venda, espectacles o
atraccions que s’instal·lin amb autorització municipal en terrenys d’ús
públic.
Tipus d´ocupació
5.- Casetes de tir, dards, gelateries, castanyeres,
caramels, cotó de sucre, fruits secs i altres tipus de venda
ambulant en motiu de la festa major (1) (2).
6.- Atraccions de fira en motiu de la festa major (2).
Fins a 50 m2.
De 50 a 100 m2.
7.- Gelateries, castanyeres, caramels, cotó de sucre,
fruits secs i altres tipus de venda ambulant de forma
esporàdica (1)
8.- Circs no organitzats per la corporació (3).
9.- Fires no organitzades per la corporació (4).
1.- En l’ocupació
2.- En l’ocupació
3.- En l’ocupació
4.- En l’ocupació
de 300 €.

Import
5,35 € x m2

250 €
250 € + 4,50 € per m2 que
excedeixi els 50 m2
2,50 € x m2 i dia

0,40 € x m2
1,50 € x m2

de parades (punt 5 i 7) es contemplarà un mínim de 21,40 €.
es contempla el període de festa major de dijous a diumenge.
de circs es contemplarà un mínim de 350 €.
de fires no organitzades per la corporació es contemplarà un mínim

Epígraf tercer. Parades, barraques, casetes de venda que s’instal·lin amb
autorització municipal en terrenys d’ús públic, amb motiu de la Festa Major.
Tipus d’ocupació
10.- Barraques de festa major per entitats del municipi.
11.- Terrasses a la Plaça del Ajuntament amb motiu de festa
major(4 dies).
Fins a 50 m2.
De 50 a 100 m2.
Més de 100 m2 (increment 3 € per m2 que superi els
2
100 m ).

Import
350 €

450 €
600 €
600 € +3 € per m2

1.- S’obtindrà una bonificació del 40% per les barraques que no dispensin begudes
alcohòliques.
Epígraf quart. Parades que s’instal·lin al mercat setmanal, als llocs
assenyalats a l’efecte de via pública.
Tipus d’ocupació

Import
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12 .- Taxa setmanal per metre lineal.
13.- Taxa anual addicional parades alimentació.

1€
30 €

1. 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.
Epígraf cinquè. Parades, barraques, casetes de venda i similars que
s’instal·lin amb motiu de les Fires locals organitzades per la Corporació
Tipus d´ocupació
14.-Fires locals
Fins a 2 dies
Més de 2 dies.
15.-Fires puntuals amb finalitats socials, per dia

Import
20 €
30 €
3€

A les entitats degudament registrades al Registre Municipal d’Entitats, la quota
aplicable serà de 0 euros.
Ordenança Fiscal 18 - Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general
Article 3r.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas,
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica,
televisió per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter
públic o privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius
les empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són
titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments com si, no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús,
accés o interconnexió a les mateixes.
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
corresponent.
4. Per efecte directe de l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a
l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva
autorització), aquesta Ordenança no és d’aplicació a les empreses o
entitats que prestin els serveis de telefonia fixa quan no siguin titulars de
les xarxes a través de les quals es proporcionen aquests serveis. DIBA
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(...)
Article 8è.- Règim de declaració i d’ingrés
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que
tindrà periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats
en el trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol
subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar
aquesta circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data
de finalització.
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació
per a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el
volum d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base
imposable, segons detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació
referida al concepte previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la
identificació de la empresa o empreses subministradores de serveis a les quals
s’hagin facturat quantitats en concepte de peatge.
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix
l’apartat a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports
dels consums registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal·lats
en aquest Municipi.
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta
als titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es
refereix l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà
de la identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada.
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la
quota en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin.
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà
amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent.
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que
preveu l’article 27 de la Llei general tributària.
Ordenança Fiscal 20 – Taxa per la prestació de serveis relacionats amb els
animals de companyia
Article 3. Subjectes passius.
Són subjectes passius d'aquesta taxa:
1. En els supòsits de l'apartat a) de l'article 2 de la present ordenança, els
propietaris de gossos potencialment perillosos.
2. En els supòsits dels apartats b), c) i d) de l'article 2 de la present ordenança, les
persones directament interessades en el benefici de les quals s'hagi prestat el
servei, o bé els responsables de situacions que requereixin l'actuació municipal.
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Segon.- Aprovar l’ordenança de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipal:
[text a revisar en base a l’ordenança de la Diputació]
Tercer.- Aprovar l’annex de la Ordenança fiscal de Gestió, Inspecció i Recaptació
dels ingressos de Dret Públic Municipal, i aprovant per a l’exercici 2018 el calendari
de cobrament en període voluntari dels impostos i dels preus públics per la prestació
de serveis de l’escola bressol municipal i per la prestació de serveis i/o realització
d’activitats de competència municipal en els termes següents:
CALENDARI FISCAL 2018
DESCRIPCIÓ
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ-DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA-NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - 1A FRACCIÓDOMICILIATS
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - 2A FRACCIÓDOMICILIATS
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS-NO DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS-NO DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - GENER
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - FEBRER
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL- MARÇ
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - ABRIL
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - MAIG
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - JUNY
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - JULIOL
PREU PÚBLIC PER SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA - JULIOL
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - SETEMBRE
PREU PÚBLIC PER SERVEI D' ESCOLA BRESSOL - OCTUBRE
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - NOVEMBRE
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - DESEMBRE
PREU PÚBLIC CURSOS - GENER
PREU PÚBLIC CURSOS - FEBRER
PREU PÚBLIC CURSOS - MARÇ
PREU PÚBLIC CURSOS - ABRIL
PREU PÚBLIC CURSOS - MAIG
PREU PÚBLIC CURSOS - JUNY
PREU PÚBLIC CURSOS - JULIOL
PREU PÚBLIC CURSOS - SETEMBRE
PREU PÚBLIC CURSOS - OCTUBRE
PREU PÚBLIC CURSOS - NOVEMBRE
PREU PÚBLIC CURSOS - DESEMBRE

Data Inici Vol.
Data Fi Vol / Domi.
02/05/2018
05/07/2018
02/05/2018
01/06/2018
03/09/2018
03/12/2018
03/09/2018
05/11/2018
03/09/2018
05/11/2018
01/03/2018
04/05/2018
01/03/2018

17/09/2018
02/05/2018

02/05/2018

03/09/2018
03/09/2018
22/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
23/04/2018
22/05/2018
21/06/2018
23/07/2018
21/08/2018
21/09/2018
22/10/2018
21/11/2018
21/12/2018
22/01/2018
21/02/2018
21/03/2018
23/04/2018
22/05/2018
21/06/2018
23/07/2018
21/09/2018
22/10/2018
21/11/2018
21/12/2018

02/07/2018
19/11/2018
05/07/2018
02/07/2018
02/11/2018
05/07/2018
02/07/2018
02/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
23/02/2018
24/04/2018
22/05/2018
25/06/2018
23/07/2018
22/08/2018
24/09/2018
22/10/2018
22/11/2018
27/12/2018
22/01/2019
22/02/2019
23/02/2018
24/04/2018
22/05/2018
25/06/2018
23/07/2018
22/08/2018
24/09/2018
22/11/2018
27/12/2018
22/01/2019
22/02/2019
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Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 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.
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.
Sisè.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, les
Ordenances Fiscals 2018 es consideraran aprovades.
Intervencions:
La Sra. Montse Torras, explica que no hi ha hagut cap modificació important
respecte a les aprovades per a l’exercici 2017 i totes les modificacions fan referencia
a tecnicismes del redactat que ha variat la Diputació de Barcelona.
El Sr. Pere Cabot, manifesta que estan d’acord amb el plantejament de les
ordenances ja que van encaminades a una millora de serveis pel municipi i li sembla
bé mantenir-les com estan.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que són unes ordenances continuistes, que
només s’han variat petits tecnicismes. Explica que han proposat diverses
modificacions pel que fa als ajuts a famílies i persones individuals, però que per
qüestions burocràtiques no s’han pogut tirar endavant ja que eren qüestions que
venien marcades des de Diputació. Manifesta que votaran a favor, però considera
que les ordenances s’han de presentar amb més antelació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
7.- Mocions
7-1 Moció conjunta de P.U., I-ERC i PDeCAT, de condemna i rebuig a la
violència de la Policia espanyola durant el passat 1 d'octubre.
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i
l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
ACORDA:
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PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits,
quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i d
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de
2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i
l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el
vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
Intervencions:
L’alcalde, procedeix a explicar els acords de la moció.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindrà en aquesta moció, ja que ha
presentat una moció amb un contingut similar.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
En contra: Abstencions: 1 PSC
7.2
Moció d'ICV-EUIA de condemna i rebuig per l'actuació
desproporcionada del regne d'Espanya, envers els votants al referèndum de
l'1 d'octubre i de declaració de persona non grata al Rei Felip VI
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i
l’estat de setge i por.
Les mobilitzacions multitudinàries de rebuig a la violència que es van produir arreu
del país, de forma pacífica, durant l’aturada de país convocada el passat 3
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d’octubre, demostren que Catalunya és un país de pau i amb una societat
enormement cohesionada en la diversitat
El mateix 3 d’octubre Felip VI feia una declaració amenaçant el poble de Catalunya i
les seves institucions, i avalant de facto la brutal repressió de la Policía Nacional i la
Guàrdia Civil a la població indefensa durant la jornada de l’1 d’octubre.
El missatge que el cap de l’Estat va voler adreçar a una part de la població no el
podem compartir ni acceptar. El rei fa seu el discurs i les polítiques del govern Rajoy
que han estat catastròfiques en relació amb Catalunya, i ignora deliberadament els
milions de catalans que no pensen com ells. Ignora deliberadament els catalans que
han estat víctimes d’una violència policial que ha glaçat el cor a mig món. El rei va
perdre la oportunitat d’adreçar-se a tots els ciutadans a qui deu la corona, i als
quals deu el respecte perquè així li encomana la Constitució. Una Constitució que li
atorga un paper moderador que en cap cas no ha tingut, i que va declinar amb
duresa en el seu discurs. Tampoc no ha tingut interès a conèixer l’opinió i la visió del
Govern de la Generalitat en cap moment d’aquesta crisi, i ha acceptat assumir un
rol inadequat que només busca aplanar les decisions que el Govern espanyol fa
temps que estudia per tal de liquidar les aspiracions de sobirania del poble català.
Unes aspiracions que no dubta a tractar com a criminals i il·legítimes, i contra les
quals usa recursos sense límit.
Per aquest motiu, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre
d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Rebutjar l’actuació del monarca Felip VI per haver renunciat al seu paper
moderador i declarar-lo persona non grata a Santa Eulàlia de Ronçana i no participar
com a Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en qualsevol acte o acció on
intervingui la monarquia espanyola.
SISÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
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SETÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
VUITÈ.- Deixar constància que l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana estarà al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, el Govern de la Generalitat i el
Parlament de Catalunya per tal de fer efectiva la voluntat expressada pel poble de
Catalunya.

Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, explica el contingut de la moció
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindrà en aquesta moció, ja que ha
presentat una moció amb un contingut similar.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que estan a favor de la moció presentada.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que estan a favor del contingut de la moció
presentada, tot i que per por a possibles represàlies legals s’abstindran. Sol·liciten
un canvi de redactat en algun punt per tal d’evitar represàlies futures.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5PU, 4I-ERC, 1 ICV-EUIA
En contra: Abstencions: 2PdeCat, 1 PSC
7.3 Moció d'ICV-EUIA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les
institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític
Ens trobem davant la major crisi de relacions institucionals entre Catalunya i el
govern de l’Estat Espanyol, principalment per l'actitud de bloqueig del govern del PP
davant la demanda majoritària dels catalans i catalanes de decidir l'estatus de
Catalunya en un referèndum.
El conflicte polític sobre la relació de Catalunya amb l'Estat espanyol és un afer
polític, que requereix del diàleg i la negociació per a cercar una via de solució, que
ineludiblement ha de passar per donar la veu a la ciutadania perquè pugui expressar
la seva opinió i decidir el seu futur a través d'un referèndum. Aquesta és una base
ineludible de la democràcia, i és el que la societat catalana reclama de forma molt
majoritària des de fa anys.
Lluny d'avançar en aquest sentit, fa anys que l'Estat espanyol obvia les propostes i
la reivindicació legítima que des de Catalunya s’han plantejat. Tot al contrari, els
moviments i actuacions del govern estatal han anat en sentit oposat a la voluntat
majoritària de la societat catalana, un retrocés que, amb la seva actitud repressora i
allunyada de la solució democràtica, fa el conflicte cada vegada més profund.
A les darreres setmanes, el govern de l'estat espanyol ha sobrepassat totes les
línies imaginables, actuant de forma inacceptable des d'un punt de vista democràtic,
emprenent un gravíssim atac a l'autonomia, les institucions i el poble de Catalunya,
que lluny de facilitar una solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, l'ha
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dut a un atzucac que l'inhabilita com a govern democràtic per a la resolució de la
situació. La citació a centenars d’alcaldes i alcaldesses a declarar, la detenció de
càrrecs públics catalans, la prohibició d'actes i campanyes polítiques, l'entrada de
les forces de seguretat en impremtes i en mitjans de comunicació, el segrest de
revistes, la irrupció en dependències del Govern, són actuacions que estan destruint
la convivència i les bases constitutives de la democràcia, i que estan portant a
Catalunya i a Espanya a una situació d'excepcionalitat alarmant.
La imatge de l’actuació desproporcionada de les forces de seguretat de l’Estat el
diumenge 1 d’octubre de 2017, desallotjant centres educatius per la força,
provocant molts desperfectes en edificis públics i instal·lacions, realitzant càrregues
policials contra ciutadans i ciutadanes indefensos sense cap tipus d’avís, amb
centenars de persones ferides, que es mobilitzàvem pacíficament en un exercici de
llibertat d’expressió democràtica, és una prova de la demofòbia del govern del Partit
Popular, de la seva incapacitat de diàleg i de la seva actitud involucionista,
intolerant i regressiva contra els drets i les llibertats.
Denunciem i rebutgem aquest desproporcionat abús de la força contra la ciutadania
que pacíficament volia expressar el seu dret al vot. Les actuacions policials per
desallotjar violentament els milers de persones que s’havien aplegat en els col·legis
de Catalunya i per requisar el material per a la votació són absolutament
inadmissibles i són una violació de drets civils i polítics. A hores d’ara són a prop de
900 persones ferides, algunes en estat greu o per afectacions a conseqüència de l’ús
de pilotes de goma, prohibides a Catalunya.
Tanmateix reiterem que la mobilització ha estat presidida per un compromís cívic,
solidari i respectuós amb les manifestacions exterioritzades per la ciutadania que
acudia a exercir el seu dret al vot
Si aquestes actuacions que denunciem ja són prou greus, les compareixences de la
Vicepresidenta del Govern del PP i del propi President del Govern de l’Estat afirmant
que l’actuació policial s’havia fet en defensa de les persones, demostren un immens
grau de cinisme que supera qualsevol límit ètic i els inhabilita per a governar.
Alhora expressem la nostra sorpresa i preocupació per la intervenció del Rei el
dimarts 3 d’octubre que en el seu discurs no va mostrar cap empatia cap als
sentiments majoritaris de rebuig i indignació pels esdeveniments de diumenge
passat, ni cap referència a la mediació i el diàleg.
Continuarem compromesos i compromeses des dels nostres municipis perquè la
política, el debat i la democràcia siguin les eines bàsiques de les institucions i de la
ciutadania per afrontar el futur, així com defensar les llibertats, els drets
fonamentals, l'autogovern i la capacitat de Catalunya, de la seva ciutadania de
decidir el seu futur.
Cridem a la mobilització, en defensa de les llibertats, els drets fonamentals, la
democràcia, l'autogovern i les institucions pròpies de Catalunya.
En virtut d’aquestes consideracions el Grup Municipal d’ICV-EUIA de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana proposa al ple els següents
ACORDS:
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1. Reclamar la dimissió del president del Govern de l’Estat Espanyol, Mariano
Rajoy per estar inhabilitat per resoldre la greu crisi política entre Catalunya i
Espanya.
2. Expressar el nostre enèrgic rebuig a la intervenció desproporcionada de les
forces de seguretat de l’Estat contra centenars de ciutadans i ciutadanes que
es manifestaven pacíficament reivindicant el seu lliure exercici de vot.
3. Expressar la solidaritat a totes les persones ferides i el desig que es
recuperin ben aviat, alhora que considerem que aquests fets mereixen una
resposta contundent.
4. Expressar el suport als més de 700 alcaldes i alcaldesses de Catalunya que
estan sent investigats per la justícia per promoure l’exercici del dret a decidir
o de qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica amb empara en els principis fonamentals
d’autonomia local i dret a la participació política.
5. Instar el Govern Espanyol perquè aturi totes les actuacions repressives que
amenacen les llibertats fonamentals constitutives de la democràcia i que obri
un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el conjunt d'actors polítics
per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte.
6. Instar la Comissió Europea a un pronunciament de rebuig i denúncia de la
repressió contra la seva pròpia ciutadania i la promoció d’una mediació
política internacional imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi
les solucions unilaterals.
7. Instar la Comissió Europea a obrir una investigació rigorosa, independent i
imparcial sobre els actes de violència i vulneració de drets fonamentals
contra la seva pròpia ciutadania tal i com afirma l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Drets Humans.
8. Fer una crida al conjunt de la ciutadania de Catalunya en la seva pluralitat i
diversitat, per la defensa d’un marc democràtic que tingui per principi el
diàleg i no la força, la política i no l’autoritarisme, el respecte i no la
intolerància. La unitat és la millor defensa de la democràcia.
9. Adherir-nos al manifest de la Taula per la Democràcia impulsada per entitats,
els sindicats i les organitzacions de la societat civil catalana per donar una
resposta unitària, transversal, ferma i decidida en defensa de les institucions
catalanes, els drets fonamentals, el dret que té la ciutadania de Catalunya a
decidir el seu futur polític i la democràcia.
10. Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la
diversitat i pluralitat i els valors existents al nostre país.
11. Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al
President de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de
Catalunya, al President del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés,
Senat, Parlament de Catalunya i Parlament Europeu i a les entitats
municipalistes de Catalunya.
Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, explica els acords de la moció.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran a favor.
El Sra. Francesc Montes, sol·licita variar un punt del redactat, concretament el punt
5 on es sol·licita un referèndum, considera que aquesta referèndum ja ha tingut
lloc.
Finalment s’acorda variar el contingut del punt 5 i treure del text la paraula
referèndum.
Pàgina 34 de 43

El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran en aquesta moció, ja que han
presentat una moció amb un contingut similar.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
En contra: Abstencions: 1 PSC
7.4 Moció del PSC de condemna i rebuig a les accions policials durant el
passat 1 d'octubre
Atès, que davant els incidents en forma d’agressions policials desmesurades i
desproporcionades cap a ciutadans i ciutadanes que pacíficament es trobaven
concentrats el passat, 1 d’Octubre.
Atesa, que davant la incapacitat, negligència, i abús d’autoritat del Govern central
del PP, per donar compliment de forma eficient, diligent, i sense violència a l’Ordre
Judicial d’impedir la celebració d’un referèndum unilateral sense garanties i declarat
il·legal pel Tribunal Constitucional.
Atesa, que l’esmentada Ordre Judicial s’autoritzava i explicitava als Cossos i Forces
de Seguretat de l’Estat –inclosos els Mossos d’Esquadra i policies locals- a no fer ús
de la força davant a situacions de resistència pacífica.
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem
atorgat, i el seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la
democràcia, la llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència
ciutadana.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Condemnar enèrgicament aquestes accions d’abús de la força per part dels
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
Segon.- Solidaritzar-nos i mostrat tot el nostre suport amb els i les nostres
conciutadans que van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, les
centenars de persones que van resultar ferides a conseqüència de les cargues
policials.
Tercer.- Exigir al Congrés dels Diputats la reprovació dels responsables polítics de
l’operatiu del dia 1 d’Octubre, per la seva incapacitat en donar compliment de forma
eficient, diligent, i sense evitar l’ús de la força a l’Ordre Judicial d’impedir la
celebració d’un referèndum unilateral sense garanties i declarat il·legal pel Tribunal
Constitucional.
Quart.- Exigir al Parlament de Catalunya demani i reprovi al Govern de la
Generalitat i al seu President, per haver trencat l’Estat de Dret a Catalunya,
incomplint la sentència del Tribunal Constitucional per la qual se li demanava aturar
i suspendre el referèndum unilateral i sense garanties que aquest Govern va
convocar.
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Cinquè.- Exigir a tots els Grups parlamentaris al Congrés de Diputats i al Parlament
de Catalunya dialoguin, acordin i proposin una solució al conflicte d’Estat que es viu
a Catalunya i al conjunt d’Espanya.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Congrés
de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu, a la Diputació provincial, al Consell
Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de
Catalunya i a les entitats presents en el nostre municipi així com la seva publicació
al web municipal.

Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica tot el contingut de la moció presentada.
L’Alcalde, manifesta que votaran en contra.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que també votaran en contra, ja que considera
que no s’ha de reprovar el govern de la Generalitat.
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran en contra, considera que el parlament
que hi ha, és l’escollit pel poble de Catalunya. Creu que és l’Estat que es va
posicionar fora de la llei en retallar l’estatut.
El Sr. Francesc Montes, considera que aquesta moció es contradiu en alguns punts.
I creu que no aplica l’aprovació d’aquesta moció.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda desestimada.
A favor: 1 PSC
En contra: PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
Abstencions: 7.5.- Moció PSC de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent
pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1
d'octubre
Atesa la crida pública que fou realitzada per part del President del Govern de la
Generalitat, Carles Puigdemont, a tota la ciutadania de Catalunya el passat 8 de
setembre, per a pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no hagin cedit
espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal
pel Tribunal Constitucional (TC).
Atès que, arrel d’aquesta crida del President Puigdemont, s’han constatat, provat i
denunciat pressions, amenaces, i insults cap a alcaldes i alcaldesses, regidors i
regidores per no haver autoritzat la cessió d’espais municipals pel referèndum sense
garanties de l’1 d’Octubre declarat il·legal pel TC.
Atès que, el Govern de la Generalitat amb les seves darreres declaracions i accions
ha intentat deliberadament co-responsabilitzar, i fins i tot responsabilitzar, als
ajuntaments catalans de l’organització i realització de l’acte esmentat.
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Atesa que, la investigació preliminar iniciada per la Fiscalia és conseqüència directa
de la decisió del Govern de la Generalitat de demanar a les alcaldesses i als alcaldes
que es facin co-responsables de l'organització de l’acte esmentat.
Atesa la vulneració per part d'alguns membres de la Mesa del Parlament de
Catalunya i molt especialment de la seva Presidenta dels drets fonamentals dels
diputats i diputades recollits a l'article 23 de la Constitució Espanyola en la
tramitació de les lleis denominades de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de
setembre.
Atès que, cal i fer respectar l’Estat de Dret i Democràtic vigent que ens hem
atorgat, i el seu marc legal que se’n deriva, com la única forma de preservar la
democràcia, la llibertat, la seguretat jurídica, el progrés social, i la convivència
ciutadana.
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar i condemnar la crida pública que l’actual President del Govern de
la Generalitat va fer el passat 8 de setembre adreçada a tota la ciutadania de
Catalunya on demanava pressionar a tots aquells alcaldes i alcaldesses que no
cedeixen espais municipals pel referèndum sense garanties de l’1 d’Octubre declarat
il·legal pel Tribunal Constitucional (TC).
Segon. Rebutjar i condemnar tota pressió, amenaça, i insult que hagi rebut
qualsevol alcalde i alcaldessa, així com també regidor i regidora, per no donar
autorització a la cessió d’espais municipals per l’acte esmentat.
Tercer. Solidaritzar-nos i donar ple suport a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors
i regidores que en l’exercici del seu mandat i en compliment de la legalitat hagin
rebut pressions, amenaces, i insults per no donar autorització a la cessió d’espais
municipals per l’acte esmentat.
Quart. Rebutjar i denunciar la intencionalitat política del Govern de la Generalitat a
fer co-responsable de les seves pròpies actuacions cap els consistori quan se’ls ha
demanat la cessió d’espais municipals, tenint en compte que la pròpia Generalitat
disposa dels seus locals i equipaments als municipi per poder celebrar l’acte
esmentat.
Cinquè. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la Presidenta i a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Diputació
provincial, al Consell Comarcal, i a la Federació de Municipis de Catalunya i
l’Associació de Municipis de Catalunya, a totes les entitats del nostre poble i que es
pengi al web municipal.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, explica tot el contingut de la moció presentada.
L’Alcalde, manifesta que votaran en contra, i explica que des de la Generalitat no
s’ha rebut cap pressió cap els Alcaldes.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran en contra.
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La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran en contra. Creu que quan una persona
entra dins el món polític ha d’estar preparat per rebre manifestacions en contra les
seves decisions.
El Sr. Francesc Montes, agraeix a tots els Alcaldes que van facilitar el referèndum i
en primer lloc a l’Alcalde de Santa Eulàlia. Considera que la moció el que fa és
barrejar conceptes i no s’ajusta a la realitat.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que celebra que aquí a Santa Eulàlia no s’hagi
rebut cap tipus de pressió. Diu que els Alcaldes no tenien cap obligació de cedir els
locals ja que era un referèndum organitzat per la Generalitat. Considera que pel
simple fet de ser un càrrec públic no s’ha d’estar disposat a que sigui escridassat o
increpat pel carrer.
L’Alcalde, respon que la moció va dirigida expressament a la Generalitat i que no hi
està d’acord. Reitera que no s’ha rebut cap pressió.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que la moció també va dirigida a recolzar a tots
els Alcaldes que van rebre pressions i a tots aquells que han estat citats a declarar.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda desestimada.
A favor: 1 PSC
En contra: PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
Abstencions: 8.- Afers urgents i sobrevinguts
Es presenten 3 mocions d’urgència
Es vota la urgència de totes elles que queda aprovada per unanimitat.
8.1. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DEL PRESIDENT DE L'ASSEMBLEA,
JORDI SÁNCHEZ, I D'ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART, EMPRESONATS
DILLUNS 16 D'OCTUBRE.
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez.
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre
amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot
de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els
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mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar
pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota
la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu
a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans
(ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la
present moció.
Intervencions:
L’Alcalde, procedeix a llegir els acords de la moció presentada de forma conjunta
per PU, I-ERC, PdeCat i ICV-EUIA.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran afirmativament.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran en aquesta moció, ja que han
presentat una moció amb un contingut similar.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran afirmativament i aprofita per donar
tot el seu suport a les famílies dels empresonats.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per majoria absoluta.
A favor: 5PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
En contra: Abstencions: 1 PSC
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8.2 MOCIÓ SOBRE L’EMPRESONAMENT DEL PRESIDENT DE L’ASSEMBLEA
NACIONAL DE CATALUNYA, JORDI SÁNCHEZ, I EL PRESIDENT D’ÒMNIUM
CULTURAL, JORDI CUIXART
El passat 23 de setembre arran dels fets que es van produir durant la manifestació,
promoguda per les entitats ANC i Òmnium Cultural, davant la seu de la Conselleria
d’Economia de la Generalitat de Catalunya el 20 de setembre ,el PSC ja va criticar
que s’acusés de “sedició” a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez, presidents d’ambdues
entitats.
En el marc del procediment judicial que s’ha seguit pels fets que es van produir
aquell dia, el dia 16 d’octubre d’enguany la Jutgessa Carmen Lamela va decretar
l’ingrés a presó sense fiança d’ambdós presidents.
El Partit dels Socialistes de Catalunya, des del total respecte a la separació de
poders i conseqüentment a les decisions judicials, proposem l’adopció del següent
ACORD:
Únic Considerar desproporcionada l’acusació de sedició i conseqüent resolució
judicial que va decidir l’ingrés en presó provisional sense fiança del presidents de
l’Assemblea Nacional de Catalunya Sr. Jordi Sánchez i del Sr. Jordi Cuixart
d’Òmnium Cultural.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena, procedeix a llegir la moció presentada.
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran en contra ja que considera que és
insuficient i creu que no hi hauria d’haver cap acusació.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran en contra.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran en contra.
L’Alcalde, manifesta que votaran en contra.
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda desestimada.
A favor: 1 PSC
En contra: PU, 4I-ERC, 2PdeCat, 1 ICV-EUIA
Abstencions: 8.3.- MOCIÓ ICV-EUiA-EPM-ENTESA EN DEFENSA DE L'EDUCACIÓ COM A
EINA DE COHESIÓ
El desenvolupament d’una Educació pública, inclusiva i de qualitat a Catalunya ha
estat un objectiu compartit per una majoria de la societat catalana i per una majoria
dels partits polítics catalans en els darrers 40 anys de democràcia. La construcció
d’una única xarxa educativa que incorporés la diversitat social, cultural i lingüística
de Catalunya com un valor que permet reforçar la comunitat ha evitat la creació de
segregació educativa i, per tant, de major exclusió social. Que, tot i les retallades
patides a l’educació pública i la manca de recursos suficients com per fer un model
més potent d’escola inclusiva, Catalunya avui tingui un bon model educatiu i
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d’immersió lingüística reconegut internacionalment és un èxit compartit per tota la
comunitat educativa catalana dels darrers 40 anys.
És gràcies, entre d’altres coses, a l’educació que les persones podem ser més
autònomes, més critiques i més felices. L’educació a Catalunya ha estat una eina de
promoció i de cohesió social com poques ha tingut Europa les darreres dècades. Per
exemple, avui, les escoles catalanes són una de les principals vies d’integració de
les famílies nouvingudes d’arreu del món. En aquest sentit, és indubtable que tot i
que els fets socials i polítics que Catalunya està vivint afecten la dinàmica educativa
dels nostres centres cal fer de nou confiança en la capacitat pedagògica de les
educadores i els educadors perquè puguin seguir educant els nostres infants i joves
de la millor manera possible.
Per això, les declaracions formulades els darrers dies per destacats membres del
govern espanyol i de les formacions polítiques del PP i C’s, a través dels mitjans de
comunicació, en què es titlla el sistema educatiu a Catalunya com un sistema
adoctrinador de l’independentisme i de l’antiespanyolisme són un greu error i una
simplificació malintencionada. Se simplifica la realitat de manera interessada a
l’equiparar l’educació en una llengua amb l’adoctrinament en una ideologia. No és
raonable amagar la incapacitat del govern central i els seus socis per resoldre el
conflicte polític entre Catalunya i Espanya de manera dialogada fent una ofensiva de
crítica generalitzada contra el sistema educatiu català.
Un error que afecta greument a un sistema educatiu ja prou sensible per l’impacte
de la situació social i política en que estem vivint d’ençà de l’inici de la crisi el 2009,
i que només demostra un alt nivell d’ignorància sobre el funcionament del sistema
educatiu, el currículum del qual ve predeterminat en més de dues terceres parts pel
govern central. Si el model curricular a Catalunya és adoctrinador, aleshores el
principal responsable hauria de ser el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Constatem que no existeixen evidències consistents, més enllà d’un anecdotari breu
impossible de generalitzar, que les escoles a Catalunya siguin adoctrinadores o que
estiguin generant cap segregació dels nens i nenes en funció de l’opinió política dels
seus pares i mares.
Cap informe ni estudi, nacional o internacional, així ho constata. Els resultats del
Servei Educatiu de Catalunya i l’adquisició de les competències bàsiques són un
exemple de transparència amb la supervisió del Consell Superior d’Avaluació del
Sistema Educatiu. Són molts els informes i estudis que reflecteixen l’èxit reconegut
internacionalment de l’escola catalana i en català. D’allò que sí tenim evidències és
dels intents adoctrinadors que el govern espanyol del PP, i ara amb el suport de C’s,
pretén fer a les escoles catalanes. La LOMCE és un instrument que va néixer, entre
d’altres, amb aquesta voluntat: només cal recordar les paraules del ministre Wert en
seu parlamentària ja al 2012, quan va afirmar que l’objectiu d’aquesta llei era
“espanyolitzar els infants catalans”. Les sospites infundades d’adoctrinament sovint
es relacionen amb el model d’immersió lingüística català. Aquestes declaracions
públiques, que en el marc actual no fan cap bon servei a la convivència i l’èxit
educatiu a les escoles, resulten tota una provocació innecessària. Novament es
fereix un sistema educatiu que, en un termini molt curt de temps, ha hagut de
gestionar la complexitat dels efectes d’un terrible atemptat terrorista, i d’una
violència brutal sense precedents als seus equipaments per part de les forces de
seguretat de l’estat.
Afirmen de forma contundent que la instrumentalització de l’educació amb fins
partidistes hauria de ser una línia vermella que mai hauria de traspassar-se, i
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s’allunyen encara més les oportunitats d’arribar al tan necessari pacte educatiu. En
definitiva, l’escola catalana és convivència: la garanteix i la treballa dia a dia amb
tots i cadascun dels components de la comunitat educativa. Els atacs externs
intenten trencar-la i afavorir interessos polítics, mai pedagògics.
Per tots aquests motius, es proposen els següents
ACORDS
Primer.- Afirmem que el sistema educatiu català és un exemple de llibertat,
convivència, democràcia i plurilingüisme que ens ha de permetre treballar per la
igualtat, l’èxit educatiu i la formació de persones critiques, lliures i autònomes.
L’escola catalana és i ha estat una eina de cohesió i promoció social indispensable a
Catalunya.
Segon.- Defensem la professionalitat dels equips educatius i afirmem que
conjuntament amb l’autonomia de centre i la participació de la comunitat educativa
són el puntal del sistema educatiu de Catalunya i garanteixen la pluralitat d’aquest.
Tercer.- Exigim una rectificació pública a PP i C’s per les sospites infonamentades
sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya, i un reconeixement explícit al
professorat català per la seva capacitat de reconèixer, valorar i fomentar la pluralitat
d’idees i valors, i la diversitat, en un marc de drets humans.
Quart.- Sol·licitem al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
que emprenguin les accions judicials necessàries contra els seus autors.
Cinquè.- Expressem el suport d’aquesta corporació al model d’escola catalana en
llengua i continguts així com a tota la comunitat educativa davant d’aquests intents
de descrèdit malintencionats.
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, als Grups parlamentaris del Congrés, al Parlament de
Catalunya, a les Associacions de mares i pares, al Consell escolar del (municipi) i a
les direccions dels centres educatius del municipi, a la FMC i ACM, i a CCOO, UGT i
USTEC
Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, procedeix a llegir els acords de la moció.
L’Alcalde, manifesta que votaran a favor.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que votaran a favor, considera que entrar en el
tema de l’educació per part d’alguns partits polítics és d’una baixesa molt gran.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran a favor.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que és una moció molt encertada, creu que
tenim una llei d’educació molt bona aprovada pel parlament de Catalunya.
Considera que el pitjor error d’un país és entrar en el tema de l’educació.
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.
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Precs i preguntes
PSC
Preguntes ple anterior:
Pregunta: Actuacions que s’han fet al barri de Pinedes del Castellet.
Resposta: L’Alcalde, respon que s’han fet diverses actuacions de clavegueram,
actuacions de desbrossament de arbres i marges a diferents carrers, s’ha passat
escombradora periòdicament, recollida de trastos, manteniment de aparcament de
vehicles de la zona esportiva i actuacions d’enllumenat.
Pregunta: Regidor de barris. Quan es va crear la comissió de Barris, es va
acordar que totes es queixes dels barris, no es fes per instància sinó que es
canalitzessin a través d’un e- mail. Això dificulta la feina de control i
demana perquè encara no han rebut ¡ còpia d’aquests e-mail.
Resposta: El Regidor de Barris, el Sr. Jordi Orriols, respon que la pregunta serà
contestada al següent ple.
Pregunta: referent a la moció sobre la construcció d’una rotonda a la
carretera de Caldes. Volia saber com està el tema d’aquesta moció, diu que
la part que pertocava a la Generalitat està en tràmit, però la part de
l’enllumenat que pertocava a l’Ajuntament no en sap res.
Resposta: l’Alcalde, respon en relació a l’enllumenat d’aquesta zona, que ja es va
passar a Serveis Tècnics perquè s’ho miressin. Pel que fa a la construcció de la
Rotonda s’està fent aquest estudi per part de la Generalitat i resten a l’espera.
Pregunta: referent a perquè la partida pressupostària destinada a ajudes
de l’IBI, ha estat disminuïda respecta l’any anterior.
Resposta: La Sra. Anna Montes, manifesta que la partida s’ha ajustat a 2000 Euros,
està per sobre de l’import que l’any passat es van concedir per aquestes ajudes. Es
va adquirir el compromís que si realment feia falta es faria una modificació de crèdit
per tal de tenir l’import suficient per fer front a aquestes ajudes.
El Sr. Abraham Requena, diu que quan es va aprovar aquest pressupost es va
acordar que els criteris per adjudicar o no les ajudes de l’IBI seria consensuada i
manifesta que es van imposar els criteris del govern.
I a les 21:30 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la
secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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