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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           28 d’octubre de 2010 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

PERE CABOT BARBANY 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 20:00 
hores del dia 28 d’octubre de 2010, es 
van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió de caràcter 
Extraordinari, en primera convocatòria, 
del ple de l'Ajuntament. 
 

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

ORDRE DEL DIA: 
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1. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES CLÀUSULES DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACA I L’AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA PER AL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTUACIONS DE MILLORA HIDRÀULICA I AMBIENTAL AL RIU TENES, 
AL SEU PAS PER SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 

 

Ateses les consideracions de l’assessoria jurídica de l’Agència Catalana de l’Aigua 
referent a la necessitat de precisar tres clàusules del conveni: finançament dels 
projectes (clàusula 3a), finançament de les obres (clàusula 5a), i Comissió de 
seguiment (clàusula 12ena), text de les quals s’annexa a aquest acord.  
 
Atès que els canvis no es consideren com a substancials, però que no obstant, 
modifiquen el text literal aprovat per la corporació en el ple de 30 de setembre 
d’enguany.  
Atès que el Consell d’administració de l’ACA va aprovar el conveni el passat 21 
d’octubre.  
 
L’òrgan competent per aprovar les modificacions incorporades és el Ple Municipal.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 

Primer.- Aprovar les modificacions del text del conveni de col·laboració entre 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al 
desenvolupament d’actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes, al seu 
pas per Santa Eulàlia de Ronçana”, en les clàusules tercera, cinquena i dotzena, 
d’acord amb el detall que s’incorpora a l’annex d’aquest acord.  
 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
 
 
ANNEX:  
 

Tercera: Finançament dels projectes 
 
El finançament de la redacció de tots els estudis i projectes constructius establerts a 

la clàusula segona serà assumit al 100% per l’ACA. 

L’aportació econòmica total de l’ACA en concepte de redacció de projectes serà, 
com a màxim, de 256.207,50 € per als exercicis pressupostaris 2010 i 2011. 
L’aportació econòmica s’efectuarà amb la següent distribució d’anualitats: 
 

2010:     79.207,50 €, IVA inclòs 
2011:  177.000,00 €, IVA inclòs 
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L’aportació econòmica de l’ACA en concepte de redacció de projectes, serà objecte 
del corresponent ajust en funció del cost final dels mateixos, una vegada coneguda 
la baixa d’adjudicació. Pel que fa al cost final d’adjudicació dels projectes impulsats 
per l’Ajuntament, aquest serà comunicat degudament per part de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a l’ACA. 
 

Cinquena: Finançament de les obres 
 
El finançament de les obres serà assumit per l’ACA i per l’Ajuntament amb el 
següent criteri: 
 
 Actuacions a finançar al 100% per l’ACA: 

 
− Construcció d’una bassa de dissipació d’energia i retenció de surants i 

arrossegalls, de capacitat aproximada 195.000 m3, a la zona nord del barri de La 
Campinya, al marge esquerre del riu Tenes. 

 
 Actuacions a finançar al 100% per l’Ajuntament: 

 

− Substitució de la passera situada al barri de La Campinya 
− Substitució del gual de Sant Isidre 
− Substitució del gual de la font de Sant Cristòfol. 
 
 Actuacions a finançar al 75% per l’ACA i al 25% per l’Ajuntament: 

 
− Actuacions incloses al “Pla de millora de l’espai fluvial del riu Tenes en el terme 

municipal de Santa Eulàlia de Ronçana”. L’aportació màxima de l’ACA serà de 
675.432,00 €, IVA inclòs. 

 

El cost estimat d’execució de totes les actuacions és de 8.047.691,80 €, IVA inclòs. 
L’aportació estimada de l’ACA en concepte d’execució de les actuacions és de 
7.738.679,30 €, IVA inclòs. 
 

Dotzena: Comissió de seguiment  
 
En el termini màxim d’un mes des de la signatura del present conveni, es constituirà 
una comissió de seguiment paritària, integrada per dos representants de cadascuna 
de les administracions intervinents, designats per les parts signants. Cada part podrà 
estar acompanyada per altres membres de la seva administració. Aquesta Comissió 
serà l’encarregada d’interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de les 
actuacions, i en concret, les següents funcions: 

• Seguiment de les actuacions realitzades segons el pla de treball establert. 
• Resolució dels problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-

se respecte a l’execució del pactat en el present conveni. 
• Anàlisi dels problemes que es detectin que dificultin el desenvolupament de 

l’actuació, impulsant les actuacions que s’hagin d’emprendre per solucionar-
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los, i, en general, les tasques de seguiment i control sobre les activitats que 
es desenvolupin en l’àmbit dels acords del present Conveni. 

• Proposar mitjançant Acta d’Esmena, a validar pels  òrgans competents de 
cadascuna de les entitats intervinents, canvis en els terminis i anualitats 
previstes pel conveni, sempre i quan no suposin un augment del pressupost 
total previst. 

 
Com a criteri general, trimestralment es convocarà reunió entre ambdues parts per a 
la informació de la coordinació, i s’aixecarà acta de la mateixa. En qualsevol moment 
podrà convocar-se reunió si les circumstàncies així ho aconsellen. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 

2. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS 
PER L’EXERCICI 2011 

 
 
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. 
 
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 
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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, els informes de la Secretaria-Intervenció i el de la 
Comissió Informativa de Territori, Hisenda, Règim Interior i Serveis, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen i segons el detall que consta a 
l’expedient:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1  Impost sobre Béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre l’increment de valor de  

terrenys de naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 6 Taxa per expedició de documents 

administratius 
Ordenança Fiscal núm. 7 Taxa per llicències urbanístiques 
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per la intervenció administrativa en 

l’activitat dels ciutadans i les empreses 
Ordenança Fiscal núm. 9 Taxa cementiri municipal 
Ordenança Fiscal núm. 10  Taxa per recollida, tractament i eliminació 

d’escombraries i altres residus urbans 
Ordenança Fiscal núm. 12 Taxa per ocupació via pública amb 

elements de la construcció 
Ordenança Fiscal núm. 13 Impost sobre activitats econòmiques 
 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, 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. 
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L’Alcalde explica que la proposta de modificació de les ordenances fiscals respon a 
diversa normativa que ha entrat en vigor durant l’any, i al treball fet pels serveis 
municipals, que durant aquest any han detectat necessitats en els textos de les 
ordenances fiscals. 
També s’emmarca en el context actual de la crisi econòmica; i per tant la situació de 
les promocions immobiliàries, negocis, activitats, situació de les famílies i també dels 
recursos municipals. 
També té en compte la previsió de l’increment de l’IPC català, preveient que pot ser 
entre el 2’5 i el 3%, així com els preus/costos dels diferents serveis. 
La voluntat és mantenir tots els serveis que actualment presta l’Ajuntament, com es 
veurà en el pressupost per l’any que ve. 
De cara a l’any que ve, com a nou servei només es preveu la Biblioteca-Casa de 
Cultura. 
En la mesura que les ordenances fiscals poden contribuir-hi, es pretén impulsar les 
activitats econòmiques, i per això es proposa no apujar la taxa, i en aquest sentit també 
es decideix congelar l’impost de contruccions i obres i la taxa de llicència urbanística. 
S’han  introduït algunes bonificacions, que enumera a continuació; així com la resta de 
canvis: 
- Nova tarifa per drets d’examen, amb la bonificació del 50% als que estiguin a l’atur. 
- En el cas de l’IBI s’estableix una bonificació per les famílies monoparentals. 
-Taxa d’escombraries: explica quines són les bonificacions, i com serà el funcionament    
 del compostatge casolà. En els dos casos es millora i clarifica el redactat. 
- Ocupació via pública: es modifica el sistema pel càlcul de la taxa, per facilitar-lo. 
- Llicència activitats: hi ha canvis a partir de la normativa, i apareixen nous conceptes. 
                              
Pel que fa als tipus no es toquen ni el de l’IBI ni rústica, llicència d’activitats, l’impost de 
construccions i obres, documentació administrativa, taxa de cementiri i la taxa de guals. 
S’actualitza l’impost de vehicles amb una mitjana d’un 0’4%. L’IBI, les escombraries, 
l’IAE, les plusvàlues s’actualitzen un 2’4%. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga manifesta de nou que han tingut molt poc temps per revisar 
la documentació. 
Sobre les Ordenances Fiscals, comenta que amb algunes de les  propostes  no hi 
estan d’acord, com és el cas de l’important augment de la taxa d’ocupació de la via 
pública amb materials de construcció. 
Pel que fa a l’ús de la deixalleria, hi ha hagut alguns canvis. Primer es produïa un 
descompte sobre la taxa, ara hi ha un abonament de les bosses compostables. En 
aquests dos anys el benefici ha disminuït, perquè abans el ciutadà rebia més, se’l 
premiava per l’ús de la deixalleria,que no pas ara, amb les bosses. 
Sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, comenta que estan en desacord amb 
el tema de la baixa del vehicle, perquè creuen que és perjudicial per l’administrat. 
Comenta també que les Ordenances Fiscals contenen errors, respecte a l’IBI (pàg. 6 
de l’informe). 
Tot plegat fa que no els hi puguin donar suport. 
 
L’Alcalde i els regidors acorden l’esmena sobre l’IBI. Per tant l’art. 5 apartat 2 ha de dir-
hi als requisits: “el valor cadastral de l’habitatge haurà de ser inferior als 130.000€ 
Sobre l’ocupació de la via pública, explica que el preu unitari passa de 0’04 a 0’39. 
Amb totes les llicències que s’han atorgat  fins ara s’ha aplicat la quota mínima. S’ha 
agafat com a model les ordenances fiscals d’altres municipis veïns, i en tots els casos 
els imports han resultat inferiors. 
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El Sr. Martí Ferrés explica que la bonificació de la deixalleria no és solament el seu 
valor de 12€ durant un any. S’ha volgut rectificar fent que aquells que fan compostatge 
retornin les bosses que no utilitzen i incentivant a les persones que no fan compostatge 
perquè utilitzin la bossa de compostatge amb la fracció orgànica. 
 
L’Alcalde comenta que és bo que per equitat hi hagi el mateix tractament per tots els 
veïns. 
Sobre la retirada de vehicles, pot ser que a algú pugui afectar-li si triga a donar-se de 
baixa, però no ha de ser el cas. 
Respecte el temps per poder revisar la documentació, és d’acord amb el que preveu la 
llei, però a més han tingut el cap de setmana, i no és un volum de documentació que 
no es pugui assumir en aquest temps. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que si ho volen treballar a fons, també necessiten temps. 
Sobre les bosses compostables, si és quasi bé el mateix, proposen fer-ho més fàcil pel 
ciutadà, i aplicar-los el descompte. 
 
El Sr. Martí Ferrés comenta que ells aposten per incentivar al ciutadà perquè facin ús 
de la deixalleria i del compostatge. 
 
L’Alcalde diu que són  benvingudes les millores però que la feina feta i la documentació 
entregada és prou entenedora. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per 7 vots a favor d’I-ERC i PSC, i 6 vots 
en contra de CIU i PP. 
 
I a tres quarts de nou del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta 
acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
L’Alcalde     Marina Escribano Maspons 


