
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 

  

Caràcter:       Ordinari 

Data:           27/01/2022 19:00:00 

Lloc:             sala de plens 

 

 

Assisteixen: 

 

Alcalde: 

Francesc Bonet Nieto 

Regidors: 

Anna Ma Montes Cabot 

Jordi Orriols Vilaró 

Ana Viura Rodilla 

Manel Imedio Bernardo  

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa  

Monica Pons Vilaseca 

Pol Guerra Imedio 

Ramon Vilageliu Relats 

Cristina Gallego Cabanas 

Susana Barroso Valverde 

Abraham Requena Ruiz 

 

Excusen la seva assistència: 

 

Secretària accidental 

Lurdes Gimeno Maspons 

 

Interventor accidental 

Bernat Calpe Palma 

 

TAG 

Sergi Ferrer Polo 

 

 

 

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 27 de gener de 2022, a les 19:14 h 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 
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ORDRE DEL DIA: 

 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

2. Informació diversa 

 

3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 

4. Aprovació del pressupost 2022 I Plantilla Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 

de l'Organisme Autònom Set Comunicació 

 

5. Modificació OF 4 Impost sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys n.u. 

2022 

 

6. Adjudicació del contracte del servei de neteja dels equipaments municipals i auditories 

de qualitat (Lot1 i Lot2) 

 

7. Aprovació de la modificació de les Normes d'Organització i Funcionament de Centre 

de l'escola bressol municipal l'Alzina 

 

8. Moció que presenta el grup municipal d'I-ERC, en Defensa del Cànon de Residus a 

Catalunya   

 

9. Moció que presenta el grup municipal de Ser-CP, de Suport a la Reforma Laboral i el 

Diàleg Social per la seva incidència al Món Local. 

 

10. Acceptació renúncia regidora del grup municipal Independents-ERC 

 

11. Afers urgents i sobrevinguts 

 

12. Precs i preguntes 
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1.- Aprovació actes anteriors: 

 

Acta Ple ordinari de 30 de setembre de 2021 

 

S’aprova per unanimitat 

 

Acta Ple ordinari de 25 de novembre de 2021 

 

S’aprova per unanimitat 

 

 

2.- Informació diversa  

 

L’alcalde informa sobre les dades de la covid 19. Amb un total de 1702 casos 

acumulats des de l’inici de la pandèmia. 

 

Informa sobrel’ajornament de diversos actes municipals: la calçotada municipal, 

Carnestoltes i la festa dels 3 tombs.  

 

Informa també sobre l’inici de les obres de la Plaça Onze de Setembre i 

l’acondicionament del gual de Sant Cristòfol.  

 

 

3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

 

L’alcalde dona compte al ple del Decrets i Resolucions dels mesos de novembre i 

desembre de 2021 que van del núm. 405 al 431 

 

 
4.-Aprovació del pressupost 2022 I Plantilla Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana i de l'Organisme Autònom Set Comunicació 

 
Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al 

2022, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases d’execució 

i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i estructura al que 

s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, RDL 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes 

Locals, l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, pel qual es modifica l’Ordre 

EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos 

de les entitats locals i l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova 

l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

 

Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells 

que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria 

explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior; Liquidació 

del pressupost de l’exercici de 2020 (darrer liquidat); Annex de personal; Annex de 

les inversions a realitzar; Annex dels beneficis fiscals, Informe econòmic financer, en 

el que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de les operacions 

de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les 

obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, 

l’efectiu anivellament del pressupost.. 
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És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen 

favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de 

l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 

de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases 

d’execució per l’exercici de 2022, el resum del qual per capítols és el següent: 

 

INGRESSOS Ajuntament Set Comunicació Eliminacions 

TOTAL 

CONSOLIDAT 

Capítol I: Impostos Directes 4.018.649,02 0,00 0,00 4.018.649,02 

Capítol II: Impostos Indirectes 141.295,62 0,00 0,00 141.295,62 

Capítol III: Taxes i Preus Públics 1.400.797,55 0,00 0,00 1.400.797,55 

Capítol IV: Transferències Corrents 2.509.609,53 101.058,49 -100.058,49 2.510.609,53 

Capítol V: Ingressos Patrimonials  156.372,04 0,00 0,00 156.372,04 

Capítol VI: Alienació d'Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol VII: Transferències de Capital 187.477,59 0,00 0,00 187.477,59 

Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol IX: Passius Financers 1.064.127,47 0,00 0,00 1.064.127,47 

TOTAL 9.478.328,82 101.058,49 -100.058,49 9.479.328,82 

 

 

DESPESES Ajuntament Set Comunicació Eliminacions 

TOTAL 

CONSOLIDAT 

Capítol I: Personal 3.395.819,59 73.231,23 0,00 3.469.050,82 

Capítol II: Béns Corrents i Serveis 3.833.821,36 8.827,26 0,00 3.842.648,62 

Capítol III: Despeses de Capital 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 

Capítol IV: Transferències Corrents 542.476,77 19.000,00 -100.058,49 461.418,28 

Capítol V: Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol VI: Inversions Reals 1.314.135,57 0,00 0,00 1.314.135,57 

Capítol VII: Transferències de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capítol IX: Passius Financers 379.075,53 0,00 0,00 379.075,53 

TOTAL 9.478.328,82 101.058,49 -100.058,49 9.479.328,82 

 

Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a 

l’exercici de 2022 que s’annexa: 

 
 
PERSONAL FUNCIONARI 

ESCALA SOT ESCALA DENOMINACIÓ GRUP SUBGRUP CD PLACES VACANTS 

Hab. Caràcter 

Nacional 

Secretari Secretari A A1 22 1 1 

Interventor Interventor A A1 22 1 1 

 

Administració 

general 

Tècnica TAG Secretaria A A1 23 2 1 

Tècnica TAG Econòmic A A1 22 1 1 

Administratiu/iva  C C1 15 5 2 
  

 

Tècnica 

Arquitecta A A1 22 1 1 

Enginyer Tècnic A A2 22 1 0 

Arquitecta 

tècnica 

 
A 

 
A2 

 
22 

 
1 

 
1 

Delineant C C1 15 1 0 

 

Serveis especials 
Sergent C C1 16 1 1 

Caporal C C2 16 2 2 

Agents C C2 15 13 3 

TOTAL 30 14 
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PERSONAL LABORAL 

TITULACIÓ DENOMINACIÓ GRUP SUBGRUP CD Places VACANTS 

Llicènciat/diplomat/grau 

universitari 

Psicòleg/a A A1 20 1 1 

Tècnic/a Joventut A A2 18 1 1 

Educador/a social A A2 18 1 1 

Dinamitzador/a cultural A A2 18 1 1 

Tècnic/a Medi Ambient A A2 22 1 1 

Treballador/a social A A2 22 1 1 

Mestre/a Escola Bressol A A2 16 3 1 

Tècnic/a Esports A A2 18 1 0 

Tècnic/a Promoció 

Econòmica 
A A2 18 1 1 

Tècnic/a Comunicació A A2 18 1 1 

Tècnic/a d'acollida A A2 18 1 1 

Tècnic/a Educació A A2 18 1 1 

Cos Administratiu 

Tècnic/a Auxiliar 

Biblioteca 
C C1 15 3 2 

Auxiliar administratiu C C2 14 7 7 

Personal Especialista 

Educador/a Escola 

Bressol 
C C1 15 6 1 

Auxiliar educadora C C2 14 1 0 

Personal Oficis 

Auxiliar Serveis Socials C C2 14 1 0 

Encarregat Brigada 

d'obres 
C C2 14 1 0 

Oficial Primera C C2 14 3 2 

Treballador/a familiar AP AP 12 1 1 

Conserge Escola AP AP 12 2 1 

Vigilant Esportiu AP AP 12 3 1 

Conserge Instal·lacions 

esportives 
AP AP 12 1 1 

Conserge La Fàbrica AP AP 12 3 3 

Peó Brigada AP AP 12 10 6 

     TOTAL  56 36 

 

 

Tercer.- Exposar al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases d’execució 

i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del següent a la 

publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. Durant l'esmentat 

termini els interessats podran examinar la documentació a la secretaria de 

l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que consideren oportú 

d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període d’exposició pública no 

es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la plantilla de personal 

s’entendran aprovats definitivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervencions  
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La regidora Marta Dominguez, explica la proposta relacionada amb l’aprovació del 

pressupost 2022 i de l'Organisme Autònom Set Comunicació. 

 

La regidora Cristina Gallego, manifesta que l’any anterior van votar afirmativament, 

però que aquest any veuen moltes partides repetides en aquest pressupost 2022. 

Troben a faltar algunes partides en el pressupost proposat. Considera que no hi ha 

un pla municipal que justifiqui el pressupost. Tot i estar d’acord amb moltes 

propostes, no votaran afirmativament, i manifesta que s’abstindran. 

 

El Sr. Abraham Requena, fa constar que la seva intervenció vol que consti literal.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta: 

 

A favor:9 PU 

En contra:- 

Abstencions:2 I-ERC, 1 SER-CP, 1 C’S 

 

 

5.- Modificació OF 4 Impost sobre l'impost sobre l'increment de valor dels 

terrenys n.u. 2022 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 
Primer.- Aprovar provisionalment només per a l’exercici de 2022 la modificació de 

l’Ordenança fiscal 4 Impost sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana: 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 

 

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA 

URBANA 



 

Pàgina 7 de 29 

 

Article 1r.- Fet imposable 

 

1. L’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut 

municipal i directe, el fet imposable del qual el constitueix l'increment de valor que 

experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència de 

la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de 

qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats. 

 

2. El títol a què es refereix l'apartat anterior podrà consistir en: 

 

a) Negoci jurídic "mortis causa". 

b) Negoci jurídic "inter vivos", sia de caràcter onerós o gratuït. 

c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa. 

d) Expropiació forçosa. 

 

3. No està subjecte a aquest impost l’increment de valor que experimentin els 

terrenys que tinguin la consideració de rústics a l'efecte de l’impost sobre béns 

immobles. En conseqüència amb això, hi està subjecte l’increment de valor que 

experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans, a l'efecte de 

l’impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no inclosos 

d'aquesta manera al Cadastre o al padró d’aquell. 

 

4. Està subjecte a l'Impost l'increment de valor que experimentin els terrenys 

integrats en els béns immobles classificats com de característiques especials a l'efecte 

de l'impost sobre béns immobles. 

 

5. Als efectes de l'Impost sobre béns immobles, tenen la consideració de béns 

immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques 

especials els que defineixen d'aquesta manera les normes reguladores del Cadastre 

Immobiliari. 

 

Article 2n.- Actes no subjectes 

 

No estan subjectes a aquest Impost:  

 

1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les 

adjudicacions que a favor seu i en pagament d'aquestes es verifiquin i transmissions 

que es facin als cònjuges en pagament dels seus havers comuns. 

 

2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a 

conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci 

matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial. 

 

3. L'adjudicació de la totalitat d'un bé immoble a favor d'un dels copropietaris efectuada 

com a conseqüència de la dissolució d'una comunitat de béns constituïda sobre un 

immoble de naturalesa indivisible. 

 

4. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d'habitatges 

a favor dels seus socis cooperativistes. 

 

5. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de 

beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de 
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transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en 

proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 23 del Text 

refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, 

de 30 d'octubre. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari 

excedeix del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés 

d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost. 

 

6. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat dret 

real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va ser 

constituït. 

 

7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les 

quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de 

branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys 

que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de 

novembre, de l'Impost sobre Societats, quan no estiguin integrats en una branca 

d'activitat. 

 

8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de 

transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit en 

compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d'entitats de crèdit a 

favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració 

bancària.  

 

9. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de 

crèdit a favor d'una societat per a la gestió d'actius, sempre i quan els esmentats 

immobles hagin estat adquirits per l'entitat de crèdit en pagament de deutes relacionats 

amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i promocions 

immobiliàries, a l'empara de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, de sanejament i venda 

dels actius immobiliaris del sector financer. 

 

10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 

disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 

i resolució d'entitats de crèdit. 

 

11. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 

participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent del 

capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el moment 

immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la mateixa. 

 

12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les entitats 

constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons d'actius 

bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 

14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 

 

13. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 

d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició del 

Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 10 de 

la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració 

i resolució d'entitats de crèdit. 
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14. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 

conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 

anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 

10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 

sobre societats anònimes esportives. 

 

En els supòsits de no subjecció a què es refereixen els anteriors apartats, per al càlcul 

del període de generació de l'increment de valor posat de manifest en una posterior 

transmissió del terreny, es prendrà com a data d'adquisició aquella en què es va produir 

l'anterior meritament de l'impost. En conseqüència, en la posterior transmissió dels 

terrenys, s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest 

l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les 

operacions no subjectes. 

 

15. No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte 

dels quals s'acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors 

dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que 

l'Administració pugui demostrar que s'ha produït increment de valor. 

  

L'interessat haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com aportar els 

títols que documentin la transmissió i l'adquisició. Tindran la condició d'interessats, a 

aquests efectes, les persones o entitats a què es refereix l'article 3r d'aquesta 

Ordenança. 

 

Per a constatar la inexistència d'increment de valor, com a valor de transmissió o 

d'adquisició del terreny es prendrà el més alt dels següents valors: el que consti en el 

títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per l'Administració 

tributària. 

 

Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es 

prendrà com a valor del sòl, a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció que 

representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny respecte 

del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de transmissió com, 

en el seu cas, al valor d'adquisició.  

 

Per a determinar la inexistència d'increment de valor no podran computar-se les 

despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 

 

Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per a comparar la 

inexistència d'increment de valor, es prendrà el més alt dels següents valors: el 

declarat en l'Impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per 

l'Administració tributària. 

 

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquest apartat, per al 

còmput dels anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor, no es 

tindrà en compte el període anterior al de la seva adquisició.  

 

Article 3r.- Subjectes passius 

 

1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 

 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a 

que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a 

favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
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b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de 

gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a 

que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que transmeti el terreny, o 

que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 

 

2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 

consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o 

l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, que adquireixi el 

terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan 

el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 

 

Article 4t.- Successors i responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 

tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 

físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general 

tributària i a l’Ordenança general. 

 

Article 5è.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa  

 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge. 

 

2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions realitzades per persones físiques amb ocasió de la 

dació en pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, 

per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 

contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, 

realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris.  

 

Així mateix, estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin 

com a conseqüència de les transmissions de l'habitatge habitual en que concorrin els 

requisits anteriors, realitzades en procediment d'execució hipotecària notarial o 

judicial. 

 

No serà d'aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol 

altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder evitar la 

transmissió de l'habitatge, d'altres béns o drets en quantia suficient per a satisfer la 

totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d'aquest requisit. No 

obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a practicar la 

liquidació tributària corresponent. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on hagi figurat 

empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys 
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anteriors a la transmissió o des del moment de l'adquisició si dit termini fos inferior 

als dos anys. 

 

Respecte al concepte d'unitat familiar, s'estarà a allò que es disposa a la Llei 35/2006, 

de 28 de novembre, de l'Impost sobre la renda de les persones físiques i de 

modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre la Renda de no 

Residents i sobre el Patrimoni. A aquests efectes, s'equipara el matrimoni amb la 

parella de fet legalment inscrita.  

 

3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan 

la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 

 

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres entitats locals a les quals 

pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els organismes 

autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat 

Autònoma i de dites entitats locals. 

 

b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al  mecenatge, sempre que 

compleixin els requisits establerts a l’esmentada llei i al seu reglament aprovat per 

Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.  

 

Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a 

l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002, 

mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any natural 

en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost. 

 

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de 

drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà 

efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta Ordenança, en el 

supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any natural previst al 

paràgraf anterior. 

 

L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la presentació 

de la declaració censal a la corresponent Administració tributària. 

 

c) Les Entitats Gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social 

regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat 

per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre. 

 

d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys que hi 

estiguin afectes. 

 

e) La Creu Roja Espanyola. 

 

f) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l’exempció en tractats 

o convenis internacionals. 

 

Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 

  

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat 

com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, 

segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, 

o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els seus 
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propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de 

conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 

 

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 

conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i 

que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 5 anys no ha estat 

inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del 

meritament de l’impost. 

 

Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 

històrics, que hi estiguin globalment integrats, pugin gaudir d'exempció han de 

comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar catalogats, 

d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els 

termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 

 

2. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’Impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 

realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer 

grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants. 

 

A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat 

el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a 

efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per 

causes de salut suficientment acreditades.  

 

L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 

conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 

edifici o complex urbanístic. 

 

En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 

adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 

cedit a tercers. 

 

3. Es concedirà d'una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost, en les 

transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 

gaudiment limitatiu del domini de terrenys, en els que es desenvolupin activitats 

econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per 

concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l'ocupació que justifiquin aquesta declaració. 

 

La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la 

Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 

majoria simple dels seus membres. 

 

Article 7è.- Base imposable 

 

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment del meritament i experimentat 

al llarg d'un període màxim de vint anys. 

 

2. Per a determinar la base imposable de l'impost, es multiplicarà el valor del terreny 

en el moment del meritament pel coeficient fixat a l'apartat 8 d'aquest article 

corresponent al període de generació de l'increment del valor. En cas que el període de 
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generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint en compte 

el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes. 

 

3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu 

valor, al temps del meritament d'aquest impost, el que tinguin fixat en aquest moment 

als efectes de l'Impost sobre béns immobles. 

 

No obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una Ponència de valors que no reflecteixi 

modificacions de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar 

provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en la 

liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als procediments 

de valoració col·lectiva  que s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan 

aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors cadastrals, 

aquests es corregiran aplicant els coeficients d’actualització que corresponguin, 

establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 

 

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment del meritament 

de l’impost o integrat en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat 

valor cadastral en aquell moment, o, si en tingués, no concordi amb el de la finca 

realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per les seves 

característiques no es reflecteixin en el Cadastre o en el padró de l’Impost sobre béns 

immobles, conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’Ajuntament podrà 

practicar la liquidació quan el dit valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al 

moment de l’acreditació. 

 

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per 

determinar l'import de l'increment de valor cal prendre la part del valor del terreny 

proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l'aplicació de les 

normes fixades a l'efecte en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 

documentats i, en particular, dels preceptes següents: 

 

A) Usdefruit. 

 

a) El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 

2 per 100 per cada període d’un any, sense que mai excedeixi el 70 per cent. 

 

b) En els usdefruits vitalicis, es considera que el valor és igual al 70 per cent del valor 

total del terreny si l'usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l'edat 

augmenta, en la proporció de l'1 per cent menys per cada any més, amb el límit mínim 

del 10 per cent del valor total. 

 

c) Si l'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica s'estableix per un termini 

superior a trenta anys o per temps indeterminat, s'ha de considerar fiscalment una 

transmissió de plena propietat subjecta a condició resolutòria. 

 

B) Ús i estatge. 

 

El valor dels drets reals d'ús i estatge és el que resulta d'aplicar al 75 per cent del valor 

del terreny sobre el que s'han imposar, les regles corresponents a la valoració dels 

usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 

C) Nua propietat. 
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El valor del dret de la nua propietat s'ha de fixar d'acord amb la diferència entre el 

valor de l'usdefruit, ús o estatge i el valor cadastral del terreny. 

 

D) Altres drets reals. 

 

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s'imputaran pel capital, preu o valor 

que les parts haguessin pactat al constituir-los, si fos igual o major que el que resulti 

de la capitalització a l'interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si aquell fos 

menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que tinguin determinat en 

el moment de la transmissió a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles. 

 

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici 

o un terreny o del dret a construir sota el sòl, sense que això pressuposi l'existència 

d'un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a l’article 8 

d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, 

respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissió 

o, si no n'hi ha, el que resulti d'establir la proporció corresponent entre la superfície o 

volum de les plantes per construir en el sòl o el subsòl i la totalitat de superfície o 

volum edificats un cop construïdes aquestes plantes. 

 

En cas que no s'especifiqui el nombre de noves plantes, caldrà atenir-se, per tal 

d'establir-ne la proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament 

vigent. 

 

6. En els supòsits d'expropiació forçosa, el percentatge corresponent s'ha d'aplicar 

sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor 

cadastral assignat a l'esmentat terreny fos inferior; en aquest cas prevaldrà aquest 

últim sobre el preu just. 

 

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal 

aplicar les normes de tributació del dret d'usdefruit, llevat que l'adquirent tingui la 

facultat de disposar dels béns; en aquest supòsit, caldrà liquidar l'impost pel domini 

ple.  

 

8. Per a determinar la base imposable es multiplicarà el valor del terreny en el moment 

del meritament pel coeficient que correspongui al període de generació de l'increment 

de valor establert en el quadre següent: 

 

Període  coeficient Període coeficient 

menys d'1 any 0,14 11 anys 0,08 

1 any 0,13 12 anys 0,08 

2 anys 0,15 13 anys 0,08 

3 anys 0,16 14 anys 0,10 

4 anys 0,17 15 anys 0,12 

5 anys 0,17 16 anys 0,16 

6 anys 0,16 17 anys 0,20 

7 anys 0,12 18 anys 0,26 

8 anys 0,10 19 anys 0,36 

9 anys 0,09 Igual o superior a 20 anys 0,45 

10 anys 0,08 

 
Si com a conseqüència de l'actualització dels coeficients màxims establerts en l'article 

107.4 del TRLRHL, qualsevol dels coeficients aprovats per la vigent ordenança fiscal 
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resultés superior al corresponent nou màxim legal, s'aplicarà aquest directament fins 

que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi aquest excés. 

 
9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l'article 

104.5 del TRLRHL, es constati que l'import de l'increment de valor és inferior a l'import 

de la base imposable determinada de conformitat amb el que es preveu en aquesta 

ordenança, es prendrà com a base imposable l'import del dit increment de valor. 

 
10. L'import de l'increment de valor obtingut pel subjecte passiu s'obtindrà per la 

diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i 

adquisició, prenent en cada cas el més alt dels següents valors a comparar: el que 

consti en el títol que documenti l'operació o el comprovat, en el seu cas, per 

l'Administració tributària. 

 
11. Si l'adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d'obtenir l'import 

de l'increment entre els valors des esmentats terrenys en les dates de transmissió i 

adquisició, es prendrà el més alt dels següents valors a comparar: el declarat a efectes 

de l'impost sobre successions i donacions o el comprovat, en el seu cas, per 

l'Administració tributària. 

 
12. Per a determinar l'import de l'increment de valor no poden computar-se les 

despeses o tributs que gravin les esmentades transmissions. 

 
13. Quan es tracti de la transmissió d'un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, 

es prendrà com a valor del sòl a aquests efectes, el que resulti d'aplicar la proporció 

que representi en la data del meritament de l'impost el valor cadastral del terreny 

respecte del valor cadastral total, i aquesta proporció s'aplicarà tant al valor de 

transmissió com, en el seu cas, al valor d'adquisició.  

 

Article 8è.- Tipus de gravamen,  quota i percentatge de reducció del valor cadastral 

 

La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent: 

 

Període tipus Període tipus Període tipus 

Inferior 1 

any 
30% 7 anys 30% 14 anys 

30% 

1 any 30% 8 anys 30% 15 anys 30% 

2 anys 30% 9 anys 30% 16 anys 30% 

3 anys 30% 10 anys 30% 17 anys 30% 

4 anys 30% 11 anys 30% 18 anys 30% 

5 anys 30% 12 anys 30% 19 anys 30% 

6 anys 30% 13 anys 30% 20 anys 30% 

 

Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, i a 

efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, s’aplicarà als nous 

valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 0%.  

 

Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 

resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als 

vigents fins aleshores.  

 

El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny 

abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 
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Article 9è.- Període de generació i meritament 

 

1. L'impost es merita:  

 

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sia a títol onerós o gratuït, entre vius o 

per causa de mort, en la data de la transmissió. 

 

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, 

en la data en què tingui lloc la constitució o la transmissió. 

 

2. El període de generació és el temps durant el qual s'ha fet palès l'increment de valor 

que grava l'impost. Per a la seva determinació hom prendrà els anys complets 

transcorreguts entre la data de l'anterior adquisició del terreny de què es tracti o de la 

constitució o transmissió igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini 

sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les 

fraccions d'any. 

 

En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prendrà el nombre de 

mesos complerts, sense considerar les fraccions de mes.  

 

3. Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerarà com a data de la 

transmissió: 

 

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, 

quan es tracti de documents privats, la de la seva presentació davant l'Ajuntament. 

 

b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant. 

 

c) En les transmissions per subhastes judicials o administratives, la data del decret 

d'adjudicació que hagi esdevingut ferm. 

 

d) En les expropiacions forçoses, la data de l'acta de pagament i ocupació. 

 

4. El període de generació no podrà ser inferior a un any. 

 

Article 10è.- Nul·litat de la transmissió 

 

1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha 

tingut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de 

la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre 

aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que 

aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució 

en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix 

efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions 

recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi civil. Encara que l'acte o el 

contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la resolució es declara per 

incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a 

cap devolució. 

 

2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no 

s'escaurà la devolució de l'impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a 

tributació. Com a tal mutu acord, s'estimarà l'avinença en acte de conciliació i 

l’assentiment a la demanda. 
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3. En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació 

es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi civil. Si fos suspensiva, 

l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, 

l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució 

oportuna, segons la regla de l'apartat primer. 

 

Article 11è.- Règim de gestió 

 

1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió general del tribut, que suposa 

l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades i determinar el deute tributari, les 

quals han de ser comunicades a l’Ajuntament en els terminis establerts a l’apartat 7 

d’aquest article, excepte en el supòsit a què es refereix el paràgraf tercer de l’apartat 

3 de l’article 7è d’aquesta Ordenança. En aquest cas el contribuent ha de presentar en 

els mateixos terminis la declaració corresponent per a la liquidació de l'impost per part 

de l'Administració. 

 

2. Tant l’autoliquidació com, si escau, la declaració, s’han de formalitzar segons el 

model que l’Ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la relació 

tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent. 

 

3. Cal presentar una autoliquidació o declaració  per a cadascuna de les finques o drets 

transferits, fins i tot en el cas que s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, 

fent-hi constar expressament la referència cadastral. 

 

4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l'impost, es podrà practicar 

autoliquidació per la totalitat de la quota a nom de qualsevol d'elles, o practicar tantes 

autoliquidacions com subjectes passius hi hagin. 

 

5. A l’autoliquidació o declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin 

els actes o els contractes que originin la imposició, com també els justificants dels 

elements tributaris necessaris per practicar la liquidació corresponent i els que acreditin 

les exempcions i bonificacions que es sol·licitin. 

 

6. L’autoliquidació o declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des 

de la data en què es produeixi el meritament de l’impost: 

 

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils. 

 

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables 

fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu. 

 

Aquesta sol·licitud de pròrroga s'ha de presentar dins dels primers sis mesos i s'entén 

concedida si, transcorregut un mes des de la sol·licitud, no hi ha resolució expressa. 

 

Abans d'esgotar el termini de la pròrroga, el contribuent haurà de practicar la 

corresponent autoliquidació. 

 

No es concedirà la pròrroga quan la sol·licitud es presenti després d'haver transcorregut 

els primers sis mesos a comptar des de la data de defunció del causant. 

 

7. Independentment del que es disposa en l'apartat primer d'aquest article, també 

estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els 

mateixos terminis que els subjectes passius: 
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a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l'article 3.1 d'aquesta Ordenança, 

sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que 

constitueix o que transmet el dret real de què es tracti. 

 

b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l'adquirent o la persona a 

favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti. 

 

8. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document 

que contingui acte o contracte determinant de les obligacions tributaries per aquest  

Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat l'autoliquidació o, en el seu 

cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que es refereix la lletra b) de l'apartat 

anterior. 

 

9. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a l'Ajuntament 

una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s'hi 

continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del 

fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la 

plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada 

processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament per tal que pugui obtenir-

lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix 

procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la relació dels documents 

privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat 

presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El que es preveu en aquest 

apartat s'entén sense perjudici del deure general de col·laboració establert en la Llei 

general tributària. 

 

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin 

sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per l'impost, i sobre 

les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 

 

Article 12è.- Comprovació de les autoliquidacions 

 

1. L'Administració comprovarà que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant l'aplicació 

correcta de les normes reguladores de l'impost, sense que puguin atribuir-se valors, 

bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. 

 

2. L'Administració podrà comprovar els valors declarats per l'interessat o subjecte 

passiu als efectes del que es preveu als articles 104.5 i 107.5 del TRLRHL. 

 

Article 13è.- Règim i d'ingrés 

 

1. Els òrgans de gestió tributària corresponents han de practicar les liquidacions 

d'aquest impost, si no hi escau l’autoliquidació, les quals s'han de notificar íntegrament 

al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents. 

 

2. L'ingrés s'efectuarà a les entitats col·laboradores dins dels terminis establerts a    

l'article 62.2 de la Llei general tributària. 

 

Article 14è.- Gestió per delegació 

 

1. Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la 

Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables 

a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
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2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 

aconseguir la col·laboració de Notaris i Registradors de la Propietat en ordre a conèixer 

puntualment les modificacions de titularitat dominical i conseqüentment practicar les 

liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d'autoliquidacions 

a través de la seu electrònica de l'Organisme. 

 

3. Els òrgans gestors de l'Organisme de Gestió Tributària comprovaran el compliment 

de tots els requisits necessaris pel gaudiment dels beneficis fiscals de concessió 

potestativa i caràcter pregat d'acord amb el seu esperit i finalitat i, en el supòsit que 

amb la documentació aportada no es consideri suficientment acreditat el compliment 

dels esmentats requisits, amb caràcter previ a la concessió o denegació del benefici 

fiscal, es demanarà informe als serveis municipals corresponents a l'objecte de 

conèixer o avaluar determinades condicions o situacions respecte les quals 

l'Ajuntament tingui dades rellevants o per concretar o aclarir els criteris de concessió 

de l'esmentat benefici fiscal. 

 

4. Totes  les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança general 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic, la gestió dels 

quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant 

col·laboració interadministrativa. 

 

5. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 

Diputació de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 

sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, 

de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat, quan circumstàncies 

organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 

convenient. 

 

Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que 

fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 

 

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 

es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

Disposició final 

 

Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada en el 28 de gener de 2022 

i que ha quedat definitivament aprovada en data 22 de febrer de 2022, entrarà en 

vigor el dia 23 de febrer de 2022 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació 

o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran 

vigents.  

 

 

 

 

Segon.- L’acord definitiu en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, serà 

objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 

provisionals, així com el text complet de la Ordenança fiscal modificada, 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. 

 

Quart.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, la modificació 

de la Ordenança Fiscal 2022 es considerarà aprovada. 

 

 

Intervencions 

 

La Secretària, procedeix a llegir els acords de la proposta.  

 

El regidor Ramon Vilageliu, pregunta quina diferència hi ha entre l’aplicació de l’antic 

impost ja derogat i el nou que s’aplicarà a partir d’ara.  

 

La regidora Marta Dominguez, respon que la diferència entre l’antic impost i el nou és 

de 24% menys d’ingressos.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat. 

 
6.- Adjudicació del contracte del servei de neteja dels equipaments 

municipals i auditories de qualitat (Lot1 i Lot2) 

 

El Ple de la Corporació en sessió de data 28 d’octubre de 2021 va aprovar l’expedient 

de contractació del servei de neteja dels equipaments municipals i auditories de 

qualitat, i va aprovar els Plecs de clàusules economicoadministratives i prescripcions 

tècniques particulars a regir la contractació del servei, per procediment obert, 

diversos criteris d’adjudicació i subjecte a regulació harmonitzada. 

 

Sotmesa a informació pública la licitació mitjançant els corresponents anuncis al 

DOUE, i al perfil del contractant i transcorregut el termini per a la presentació de 

propostes, s’han presentat dues propostes per al Lot 1 i dues propostes per al Lot 2. 

 
 

Denominació social NIF Lots als que es 

presenta 
Registre d'entrada 

Assistance Business 

Consulting 
B66553678 2 ENTRA-2021-8454 

Iluniin Limpieza y 

Medio Ambiente S.A 
A79384525 1 ENTRA-2021-8692 

NETEGES CORAL, 

S.L. 
B59129577 1 ENTRA-2021-8712 

IPRES G64344492 2 ENTRA-2021-8720 
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En data 13 de desembre de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació que va 

procedir a l’obertura dels sobres A de Documentació Administrativa, i en dates 17 de 

desembre de 2021 i 13 de gener de 2022, es van obrir els sobres B i C, de criteris 

subjectes a un judici de valor i a criteris automàtics, respectivament.  

 

Per part dels serveis municipals s’han valorat ls ofertes de les empreses licitadores, 

pel que fa als criteris subjectius i als objectius, emetent els informes corresponents 

que consten a l’expedient, i on s’estableixen les puntuacions obtingudes pels 

licitadors:  

 

LOT 1    

Licitador  

Criteris que depenen 
d'un judici de valor 

Criteris de valoració 
automàtica Puntuació total  

ILUNION, S.A. 26 52,35 78,35 

NETEGES CORAL, S.L. 40,5 50,81 91,31 

LOT 2    

Licitador  

Criteris que depenen 
d'un judici de valor 

Criteris de valoració 
automàtica Puntuació total  

Assistance Business Consulting 49 51 100 

IPRES 0 -  

    
 

 

Vistes les actes, els informes i la proposta de la Mesa de Contractació de valoració de 

les ofertes presentades, que s’incorpora a l’expedient, i que fa proposta d’adjudicació 

a favor de la que ha obtingut en global la major puntuació. 

 

De conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del sector públic  

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte del servei de neteja dels equipaments municipals de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i auditories de qualitat, a les empreses 

següents:  

 

Lot 1: NETEGES CORAL, SL., per un import de 490.249 euros (sense IVA) per un 

termini inicial de dues anualitats, amb les pròrrogues previstes, i segons oferta 

presentada,  amb efectes del dia 1 de març de 2022. 

 

Lot 2: ASSISTANCE BUSINESS CONSULTING, per un import de 12.600 euros (sense 

IVA) per un termini inicial de dues anualitats, amb les pròrrogues previstes, i segons 

oferta presentada, amb efectes del dia 1 de març de 2022. 

 

Segon.- Disposar la despesa derivada del present contracte per un import de 

247.167,19 euros (IVA inclòs) pel lot 1 i 6.352,50 euros (IVA inclòs) pel lot 2 al 

pressupost municipal 2022 a les aplicacions pressupostàries detallades a continuació. 

Aquesta despesa correspon al període març-desembre de 2022 (10 mesos) i restarà 

condicionat a l’aprovació definitiva del pressupost 2022. 
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ORGÀNICA PROGRAMA ECONÒMICA DESCRIPCIÓ Import D (10 mesos) 

1 920 227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 5.227,21 

1 920 227005 SERVEI NETEJA JUTJAT I REGISTRE CIVIL 1.748,98 

1 920 227004 SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS 1.660,95 

9 924 227000 SERVEI NETEJA PUNT JOVE 894,52 

1 920 227006 SERVEI NETEJA ARXIU I CAN RAJOLER 660,98 

1 130 227000 SERVEI NETEJA POLICIA 2.965,67 

1 920 227000 SERVEI NETEJA SET 2.322,67 

4 323 227000 SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 66.069,61 

4 323 227002 SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA 81.760,89 

4 323 227001 SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA 17.239,48 

1 920 227007 SERVEI NETEJA FONT DEL RIERAL 8.187,17 

2 3321 227001 SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 12.320,68 

2 333 227000 SERVEI NETEJA LA FÀBRICA 27.200,64 

9 342 227001 SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL 5.275,32 

9 342 227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 12.453,90 

1 920 227001 SERVEI NETEJA SANT SIMPLE 1.178,52 
   LOT 1 247.167,19 

1 920 227008 
SERVEI CONTROL I SUPERVISIÓ NETEJA 
EQUIPAMENTS 

6.352,50 

   LOT 2 6.352,50 
   TOTAL 253.519,69 

 

 

 

Tercer.- Requerir les empreses Neteges Coral i Assistance Business Consulting perquè 

dipositin la garantia definitiva per import equivalent al 5% de l’import d’adjudicació 

(IVA exclòs), dins el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a la 

notificació d’aquest acord. 

 

Quart.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte 

quan sigui requerit, transcorregut el termini de quinze dies hàbils a comptar de 

l’endemà de la tramesa de la notificació d’adjudicació als licitadors i la seva publicació 

al Perfil de contractant 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a les empreses que han concorregut en el 

procediment de contractació.  

 

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i en el Diari Oficial de la Unió Europea, i al 

BOPB. 

 

Intervencions 

 

La Secretària, procedeix a explicar i llegir els acords de la proposta. 

 

L’Alcalde, manifesta que s’ha tingut en compte no només el preu, sinó també el tracte 

a les persones a traves de les clàusules socials.  

 

El regidor, Abraham Requena, manifesta que celebra que en aquesta contractació 

s’hagi tingut en compte les clàusules socials.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat. 
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7.-Aprovació de la modificació de les Normes d'Organització i Funcionament 

de Centre de l'escola bressol municipal l'Alzina 

 

El Ple Municipal de 9 de maig de 2019, va aprovar les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC), de l’escola bressol municipal l’Alzina, que regeixen 

en l’actualitat. 

 

S’ha considerat convenient, des de l’àrea d’Educació s’ha detectat la conveniència de 

modificar part de l’articulat del reglament, amb els objectius següents:  

 

Clarificar el procediment de selecció de la nova direcció  

Establir clarament les persones participants en el procés  

Actualitzar normativa d’aplicació  

Enumerar i organitzar el reglament per a millor seguiment i comprensió  

Re anomenar alguns conceptes per a millor identificació  

Afegir qüestions fins ara no especificades en les Normes  

 

Reunida la comissió d’estudi constituïda a l’efecte de procedir a la modificació de les 

NOFC, en data 13 de gener de 2022. 

D’acord amb la proposta de modificació que s’incorpora a l’expedient de referència. 

 

Es proposa l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les Normes d’Organització i 

Funcionament del Centre (NOFC), de l’escola bressol municipal l’Alzina, d’acord amb 

els canvis i el text que s’incorpora a l’expedient, i que es poden consultar al tauler 

d’anuncis electrònic de la web municipal.  

 

Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord per un termini de 30 dies, a 

fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 

anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, remissió al DOGC i al tauler 

d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des 

del dia de la darrera de les publicacions. L'expedient restarà exposat al públic a la 

Secretaria de la Corporació, i el text de la modificació també a la pàgina web 

municipal, http://www.ser.cat/ a l’apartat de tauler d’edictes electrònic.  

 

Tercer.- Transcorregut el període d'informació pública, sense havent-se'n presentat 

cap al·legació ni reclamació, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu 

sense l'adopció d'acord exprés, procedint a la publicació del text íntegre del 

Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 

Intervencions 

 

La secretària, procedeix a llegir els acords de la proposta. 

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat. 

 
8.- Moció que presenta el grup municipal d'I-ERC, en Defensa del Cànon de 

Residus a Catalunya   

 



 

Pàgina 24 de 29 

El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita 

contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a 

terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria 

d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los 

Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión 

de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y 

Suelos Contaminados para una Economía Circular. 

 

A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre 

la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un 

cànon en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, 

i un en l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.   

 

No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest 

instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa 

relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la 

jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de 

residus. 

 

Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 

2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims 

anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita 

cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, 

l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no 

vagi a disposició més del 10%. 

 

De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació 

total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 

2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, 

el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà 

a una recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han 

estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota 

la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos 

de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que 

la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al 

tractament de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la 

mateixa fracció resta.  

 

Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, 

un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la 

construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat 

retornada, completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions 

específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització 

de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica. 

 

S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre 

l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució 

dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més 

respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització 

material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat 

impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de 

gestió de residus.  

 

Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 

Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal 
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proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no 

tenir un caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa 

retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per 

al món local, també la industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la 

progressió de creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de 

reciclatge i estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a 

la construcció. 

 

Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració 

la previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les 

diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria 

importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya. 

 

Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida 

selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i 

demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual 

debat parlamentari,  

 

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Independents-ERC proposa l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana dona suport al cànon residus de 

Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i 

personalitats en la seva defensa.  

 

SEGON.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana demana que es modifiqui 

l’articulat de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular 

per tal que els cànons establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles 

comunitats que no disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així com 

es blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental 

pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a Catalunya.  

 

TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la 

seva aprovació al Congrés de Diputats i al Senat.  

 

QUART.- Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a continuar 

donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així 

com a l’aplicació de l’economia circular.  

 

CINQUÊ.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es compromet a donar suport a 

l’Agència de Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i 

a la defensa d’aquesta mesura fiscal. 

 

SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al 

Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris 

catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico. 

 

Intervencions  

 

El regidor Ramon Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup municipal i 

llegeix els acords.  

 

La regidora Susana Barroso, considera que els punts tractats són potestat del govern 

i no de les comunitats autònomes i que per tant votaran en contra. 
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El regidor Abraham Requena, considera que si s’aconseguís uns impostos homogenis, 

no hi hauria diferències entre comunicats. Catalunya no perd cànon en aquesta 

matèria. Manifesta que si el govern de la Generalitat vol exercir les seves 

competències en matèria de residus, el que ha de fer es actualitzar els diferents plans 

medioamebientals i sostenibles. Manifesta que votaran en contra.  

 

El regidor de medi ambient, Jordi Orriols, manifesta que estan d’acord amb els punts 

de la moció i considera que tota Catalunya hauria d’anar en aquesta direcció, votaran 

a favor.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta: 

 

A favor:9 PU, 2 I-ERC 

En contra:- 1 SER-CP, 1 C’S 

Abstencions:  

 
 

9.- Moció que presenta el grup municipal de Ser-CP, de Suport a la Reforma 

Laboral i el Diàleg Social per la seva incidència al Món Local. 

 

 

La creació d'ocupació estable i de qualitat suposa un element fonamental en el 

desenvolupament i l'avenç de l'economia de qualsevol país, també a Espanya, on 

actualment treballen més de vint milions de persones, una xifra històrica.  

 

L'ocupació és un pilar clau en el benestar d'una societat com l'espanyola i permet el 

creixement de la ciutadania i impulsa l'activitat econòmica a tots els nivells. En un 

any i mig, Espanya ha aconseguit recuperar els nivells d'afiliació a la Seguretat Social 

previs a la pandèmia.  

 

No havíem comptat mai amb tantes dones afiliades ni s'havien encadenat deu mesos 

consecutius de reducció de l'atur, especialment l'atur juvenil, amb una caiguda de 

prop del 40% el darrer any. Es crea ocupació en tots els sectors econòmics i de 

manera important en sectors econòmics d'alt valor afegit.  

 

En aquest sentit, la reforma laboral acordada entre el Govern i els agents socials, un 

acord ambiciós, és la millor eina per continuar consolidant un marc de creació 

d'ocupació que afecta els dos mals principals del nostre mercat de treball: la 

precarietat i l'alt atur.  

 

Per això, la nova reforma laboral penalitzarà la contractació de baixa durada i 

incentivarà la contractació indefinida i l'ocupació estable, principals problemes dels 

treballadors/es a Catalunya així com a la resta d’Espanya.  

 

La nova reforma laboral també aposta per potenciar la contractació indefinida davant 

de la temporalitat i reduirà el nombre de tipus de contractes, generalitzant el 

contracte indefinit, limitant la contractació temporal a un màxim de tres mesos per 

any, i fomentant el contracte fix discontinu.  

 

Així mateix, el nou marc laboral recupera la negociació col·lectiva situant-la al cor del 

nou model de relacions laborals, augmentant els drets dels empleats. A més, es 

reforça la negociació col·lectiva en recuperar la ultra activitat indefinida, ja que els 

convenis es prorrogaran fins que siguin substituïts per altres de nous sense límit 
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temporal. També s'incrementen les sancions per contractació irregular i impulsa la 

formació dels treballadors.  

 

Partint de la bona experiència que han donat els ERTO al llarg de la crisi econòmica 

durant la pandèmia, se suma la regulació d'un nou instrument, el Mecanisme XARXA 

de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació com a alternativa a l'acomiadament, com 

a forma de flexibilitat interna de les empreses. S'impediran, a més, els ERO a les 

administracions públiques.  

 

En definitiva, es tracta de crear un marc laboral del segle XXI, que permeti reduir la 

temporalitat a la feina, reforçar la creació d'ocupació de qualitat i oferir seguretat 

jurídica a les empreses i, alhora, complir amb un compromís adquirit amb la Comissió 

Europea per aconseguir el seu aval i començar a rebre els primers fons europeus, 

com ja ha passat.  

 

Per tot això, des del Grup Municipal SER-CP(socialistes) instem els altres grups 

municipals de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l'aprovació per part del Ple 

dels següents ACORDS:  

 

Donar suport a la reforma laboral acordada entre els agents socials per impulsar la 

creació d'ocupació estable i de qualitat, i per aturar la precarietat i la desocupació al 

nostre país.  

 

Contribuir amb el seu suport a potenciar la contractació indefinida davant de la 

temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix discontinu, 

així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva per augmentar els 

drets dels treballadors i treballadores, que permeti restablir l'equilibri entre empreses 

i persones treballadores.  

 

Donar suport al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, que 

serà l'alternativa a l'acomiadament, com a forma de flexibilitat interna de les 

empreses.  

 

Refrendar amb el seu suport l'acord assolit, l'aposta per la ultraactivitat indefinida i 

la formació dels treballadors i les treballadores com a forma de crear un marc laboral 

adaptat a les necessitats del segle XXI.  

 

Defensar el diàleg com a eina per assolir acords en la línia de l’acord signat amb els 

agents socials al voltant de la reforma laboral, per sobre d'ideologies, i que permeten 

avançar cap a una recuperació justa perquè Catalunya continuï creixent.  

 

Traslladar aquests acords i el resultat de la seva votació al Parlament de Catalunya, 

al Congrés dels Diputats, al Senat, i a les entitats representatives dels treballadors/res 

i empresaris/ries del municipi, així com al conjunt de les entitats que composen el 

teixit associatiu del nostre municipi. 

 

Intervencions 

 

El regidor Abraham Requena, procedeix a explicar la moció presentada pel seu grup 

municipal. 
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El regidor Ramon Vilageliu, manifesta que la reforma laboral que es vol aprovar, no 

permet a cap actor implicat a canviar el text de la proposta de llei, i explica que 

actualment està en fase de negociació, per aquest motiu votaran en contra.  

 

La regidora Susana Barroso, manifesta que aquesta llei actualment està en negociació 

al Congrés dels Diputats, i que per aquest motiu, s’abstindran.  

 

El regidor Jordi Carreras, manifesta que és un tema que els va gran ja que ells són 

un partit municipal i per aquest motiu votaran en contra.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda rebutjada per majoria  

 

A favor: 1 SER-CP 

En contra: 9 PU, 2 I-ERC 

Abstencions: 1 C’S 

 

 

10.- Acceptació renúncia regidora del grup municipal Independents-ERC 

 
L’alcalde informa als regidors que la senyora  Cristina Gallego Cabanas, ha presentat 

la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament, 

 

En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,  

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidora presentada per la senyora  Cristina 

Gallego Cabanas, del grup municipal Independents-ERC 

 

Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 

lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 

disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General. 

 

Intervencions 

 

La Regidora, Cristina Gallego, explica que els motius de la seva renúncia són  fruit de 

l’acord del grup municipal des de les eleccions, manifesta que ha estat una 

experiència molt enriquidora que molta gent hauria de viure, i que està contenta per 

les aportacions i la feina que s’ha fet i espera haver fet una oposició sempre 

constructiva, agraeix haver tingut la oportunitat de conèixer el poble amb més 

profunditat.  

 

 

 

 

 

L’Alcalde, manifesta que ha estat un plaer treballar amb ella i agraeix el seu pas per 

l’Ajuntament i la feina que ha realitzat pel municipi.  

 

La regidora Susana Barroso i el regidor Abraham Requena agraeixen el seu pas per 

l’Ajuntament i destaquen la qualitat humana de la regidora. 
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El regidor i company de partit Ramon Vilageliu, també  l’ha elogiat i assegura que la 

seva amistat s’ha enfortit. 

 
11.- Afers urgents i sobrevinguts 

 

No hi ha.  

 

 

12.- Precs i preguntes 

 

 

SER-CP 

 

1.- Pas semafòric 

 

L’Alcalde, respon que actualment han canviat el secretari general, i que han sol·licitat 

reunió amb el Sr. Ricard Font, per tal de tractar el tema. 

 

2.- Obres Park and ride, previsió posada en marxa, quan i com? 

 

L’alcalde, respon que les obres estan pràcticament finalitzades, manca una tanca de 

fusta que envolti l’aparcament, aquesta tanca va a càrrec de l’ATM. Es preveu que el 

més de febrer s’inaugurarà el Park and ride.   

 

 

I a les 20:43 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       Lurdes Gimeno Maspons  

Francesc Bonet Nieto 


