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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           25/10/2018 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
ANNA VIURA RODILLA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
CRISTINA GALLEGO CABANAS 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
FRANCESC MONTES CASAS 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
ELVIRA MAS POBLADOR 
 
Excusen la seva assistència 
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Pàgina 2 de 19 

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

dia 25 d'octubre de 2018, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter 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: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de Santa 
Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt. 
 
2.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de Santa 
Eulàlia de Ronçana i Caldes de Montbui 
 
3.- Aprovació Ordenances Fiscals 2019 
 
4.- Aprovació de l'addenda al conveni  amb el Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental, pel canvi de gestió del sistema de recollida d’escombraries.  
 
 
1.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de 
Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d'Amunt.    
 
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018, 
es va iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis 
limítrofs, d’acord amb allò establert en article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. 
 
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada ajuntament, 
amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 24 de juliol de 2018, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i 
Lliçà d’Amunt. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar l’acta i la documentació complementària de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Lliçà d’Amunt 
signada en data 24 de juliol de 2018 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Intervencions 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que celebra que aquesta comissió hagi pogut 
comptar la presencia de dos regidors com el Sr. Àngel Exojo i el Sr. Esteve Aymà. 
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per Unanimitat 
 
 
2.- Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes de 
Santa Eulàlia de Ronçana i Caldes de Montbui    
 
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de l’1 de febrer de 2018, 
es va iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal amb els municipis 
limítrofs, d’acord amb allò establert en article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre. 
 
Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada ajuntament, 
amb la intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 26 de setembre de 2018, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i 
Caldes de Montbui. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta i la documentació complementària de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Santa Eulàlia de Ronçana i Caldes de 
Montbui signada en data 26 de setembre de 2018 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per Unanimitat 
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3.-Aprovació Ordenances Fiscals 2019    
 
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 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 i la Intervenció es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
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Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Ordenança Fiscal núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança Fiscal núm. 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Ordenança Fiscal núm. 4 Impost sobre increment de valor dels terrenys de 

naturalesa urbana 
Ordenança Fiscal núm. 8 Taxa per la prestació del serveis d’intervenció 

administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com 
pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques 

Ordenança Fiscal núm. 10 Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals 

Ordenança Fiscal núm. 16 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública 

 
 
Ordenança Fiscal 1 – Impost sobre béns immobles 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:  
 
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10,00 EUR.  
 
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida 
corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 
10,00 EUR.  
 
c) Gaudiran d'una bonificació del 95% per cent de la quota íntegra de l'impost els 
béns immobles 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.  
 
2. Reducció de quota per a famílies nombroses 
  
Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 
titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a 
una reducció de la quota del 35%.  
 
Qui ho pot demanar:  
 
Podran gaudir de la reducció de quota els subjectes passius que siguin titulars de 
família nombrosa, i siguin propietaris d’un habitatge ubicat dins el terme municipal 
de Santa Eulàlia de Ronçana.  
Per poder gaudir d’aquesta bonificació, tots els membres de la unitat familiar hauran 
de complir els següents requisits. 
 
- El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 130.000 euros.  
- L’immoble ha de ser l’habitatge habitual de la família.  
- Tots els membres que constin en el títol de família nombrosa hauran d’estar 
empadronats a l’habitatge (abans de l'1 de gener de l’any en curs). En el cas que 
algun dels membres no ho estigués, caldrà que els que estan empadronats 
segueixin tenint la condició de família nombrosa. 
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- Els propietaris de l’habitatge no poden constar com a propietaris d’altres immobles 
destinats també a habitatge. 
 
c) Gaudiran d’una bonificació de fins el 50 per cent de la quota els habitatges en 
què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provenint 
del sol, amb les següents especificitats:  
 
- Les instal·lacions d’energia solar tèrmica gaudiran d’un 15 % de bonificació per 
tenir instal·lats captadors tèrmics solars.  
- Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica gaudiran d’un 50 % de bonificació.  
- La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de l’oportuna 
llicencia d’obres i contindrà l’oportú projecte tècnic amb el pressupost i la memòria 
de la instal·lació.  
- Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment 
còpies compulsades de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de 
manteniment de la instal·lació solar.  
- S’aplicarà durant els cinc exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i 
no pot tenir efecte retroactiu.  
- Aquesta bonificació no serà d’aplicació a aquells béns immobles que 
preceptivament hagin d’instal·lar un sistema de captació solar tèrmica en virtut de 
la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d’edificació. 
 
 
Ordenança Fiscal 2 – Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable  
 
S’estableix una bonificació del 100 per cent als vehicles històrics a què es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.  
 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant la certificació de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.  
 
S’estableix una bonificació del 100 per cent per als vehicles que tinguin una 
antiguitat superior a 25 anys.  
 
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta 
no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi 
manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.  
 
S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor dels 
titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les 
característiques dels seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients 
energèticament, es considera que produeixen menor impacte ambiental.  
 
S’entén que els vehicles amb menor impacte ambiental són:  
 
a) Vehicles elèctrics, vehicles híbrids ( és a dir, els de combustió interna més motor 
elèctric ) i vehicles de pila de combustible ( entenent com a pila de combustible un 
sistema electroquímic que transforma l’energia química en energia elèctrica i vapor 
d’aigua ).  
 
b) Vehicles amb motor catalogat coma a categoria A i que emetin menys de 120 
grams de CO2 per quilòmetre en el moment de la compra segons la guia de consum 
de combustible i emissions de CO2 elaborada per l’Institut per a la Diversificació i 
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Estalvi de l’Energia ( IDAE ) ( www.idae.es ), en compliment de l’article 4 del reial 
decret 837/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula la informació relativa al consum 
de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posin a la venda 
o s’ofereixin en arrendament en territori de l’Estat.  
 
c) Vehicles que funcionin amb gas natural, GLP o bioetanol.  
 
Les bonificacions contingudes en el present article s’aplicaran per les adquisicions de 
vehicles i tindran una durada de 5 anys comptada des de l’any en que es produeix 
l’adquisició del vehicle (l’any que consti en el permís de circulació). Dites 
bonificacions no són acumulables entre elles.  
 
Per a gaudir de les esmentades bonificacions, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària, juntament amb la presentació de la 
fitxa tècnica del vehicle, permís de circulació i còpia de l’etiqueta energètica del 
vehicle amb consum de combustible i emissions de CO2. 
 
 
Ordenança Fiscal 3 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa 
 
1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una 
bonificació en la quota de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:  
 
a) Bonificació del 95% per cent quan es tracti d’obres declarades d’especial interès 
o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin.  
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de l’Ajuntament prèvia sol·licitud del 
subjecte passiu, per vot favorable de la seva majoria simple dels seus membres.  
 
2. Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de 
construccions, instal·lacions i obres referides a habitatge de protecció oficial.  
Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a l’apartat anterior i s’aplicarà 
sobre la quota tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.  
 
3. Es concedirà una bonificació del 90 per cent de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal·lacions i obres que afavoreixen les condicions d’accessibilitat i 
habitabilitat dels discapacitats. Aquesta bonificació és compatible amb la regulada a 
l’apartat anterior i s’aplicarà sobre la quota tributària resultant d’aplicar la 
bonificació anterior.  
 
4. Es concedirà una bonificació del 50% de l’impost, en les llicències d’obres que 
sol·licitin implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència, definides en el codi tècnic 
d’edificació i en el Decret d’ecoeficiència ( D21/2006) en edificis existents, quan no 
sigui d’obligada aplicació aquest nou marc legal d’edificació. Aquesta bonificació 
s’aplicarà únicament als imports de les partides del pressupost d’obra presentat 
referents a les mesures de sostenibilitat.  
 
5. Es concedirà una bonificació del 50% de l’impost, en les llicències d’obres que 
sol·licitin implantar mesures ambientals i d’ecoeficiència, definides en el codi tècnic 
d’edificació i en el Decret d’ecoeficiència ( D21/2006) quan com a mínim es doblin el 
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número de punts exigits en aquest decret, tant en edificis de nova planta com en la 
rehabilitació integral d’edificis existents. Aquesta bonificació s’aplicarà únicament als 
imports de les partides del pressupost d’obra presentat referents a les mesures de 
sostenibilitat que superin les exigides.  
 
6.-Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència 
d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia, referides en els apartats 
2 i 3 de l’article 9è d’aquesta Ordenança i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. 
 
7. Quan es tracti d’obres destinades a garantir l’accessibilitat i habitabilitat dels 
discapacitats; així com, de rehabilitació de façanes, es deduirà de la quota líquida de 
l’impost, fins al límit d’aquesta, l’import satisfet en concepte de taxa per atorgament 
de llicència urbanística o per comprovació de la comunicació prèvia o declaració 
responsable. 
 
8. Es concedirà una bonificació del 75% de l’impost quan la llicència d’obres es 
sol·liciti per la retirada de teulades de fibrociment o altres elements considerats 
perjudicials per al medi ambient o per a la salut de les persones.  
 
ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 D’AQUESTA ORDENANÇA 
 
Tal com es disposa a l’apartat 3 de l’article 9 d’aquesta Ordenança, la base 
imposable de l’autoliquidació prèvia o liquidació provisional a compte que s’hi regula 
es determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de 
Catalunya per al càlcul dels drets d’intervenció col·legial per a l’any 2014, ponderat 
amb els coeficients correctors que tot seguit es detallen. 
 
Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà 
automàticament actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base 
imposable susdita. 
 
(...) 
 
 
Ordenança Fiscal 4 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana 
 
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. 
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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 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 
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(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. 

 
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 la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys 
a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput 
per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors. 
 
15. No es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions oneroses de terrenys 
respecte de les quals el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor, 
tret que l’Administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor. 
 
El subjecte passiu haurà de declarar la transmissió com a no subjecta, així com 
aportar proves que acreditin la inexistència d’increment de valor. 
 
(...) 
 
Article 13è.- Comprovació de les autoliquidacions 
 
1. Els òrgans gestors comprovaran que l'autoliquidació s'hagi efectuat mitjançant 
l'aplicació correcta de les normes reguladores de l’impost i, per tant, que els valors 
atribuïts i les bases i quotes obtingudes són les resultants d'aquestes normes, sense 
perjudici de les facultats de comprovació previstes a la Llei general tributària, i en 
especial per que es refereix als valors declarats pel subjecte passiu als efectes del 
que es preveu a l’apartat 15è de l’article 2 d’aquesta Ordenança. 
 
2. Si l'Administració no considera conforme l'autoliquidació, practicarà liquidació  
rectificant els elements o dades aplicades incorrectament i els errors aritmètics, 
calcularà els interessos de demora i imposarà, si escau, les sancions que siguin 
procedents. També practicarà, de la mateixa manera, liquidació pels fets imposables 
continguts al document no declarats pel subjecte passiu. 
 
3. Els obligats tributaris podran instar de l'Administració municipal declaració de 
conformitat amb l'autoliquidació practicada o la seva rectificació i devolució, si escau, 
de l'ingrés indegut abans que s'hagi practicat la liquidació o, si no s'ha practicat, 
abans que hagi prescrit tant el dret de l'Administració per determinar el deute 
tributari mitjançant l'oportuna liquidació com el dret a la devolució d'ingressos 
indeguts. Transcorregut el termini de sis mesos des que es presenta la sol·licitud 
sense que l'Administració tributària hagi notificat la resolució, l'interessat podrà  
esperar que es dicti resolució expressa o considerar-la desestimada a l'objecte 
d'interposar contra la resolució presumpta recurs de reposició. 
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Ordenança Fiscal 8 – Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció 
administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l'inici de l'activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques 
 
Article 6.- Quota tributària  

 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

CONCEPTE TIPUS 
IMPOSITIU 

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

 
115,98 € 

2. Procediment de consulta prèvia, amb informe tècnic 77,33 € 
3. Tramitació sol·licitud compatibilitat urbanística amb 
tramitació a la Comissió Territorial d’Urbanisme 475,65 €
4a. Tramitació de procediment  de llicència ambiental 
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides 
en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 
500 m2 construïts, o de llur modificació substancial.  

1.939,24 €

4b. Tramitació de procediment  de llicència ambiental 
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides 
en locals tancats o recintes amb una superfície superior 
a 500 m2 construïts i inferior o igual als 1.000 m2 
construïts, o de llur modificació substancial.  

2.424,24 €

4c. Tramitació de procediment  de llicència ambiental 
municipal d’activitats (annex II segons LPCA) exercides 
en locals tancats o recintes amb una superfície superior 
a 1000 m2 construïts, o de llur modificació 
substancial.  

2.424,24+1,24 € x m2

addicional

5. Certificat ambiental emès pels tècnics municipals 
previ a la presentació de la comunicació ambiental. 

540,26 €

6. Informe preventiu en matèria d’incendis emès pels 
tècnics municipals (llei 3/2010). 

190,76 €

7. Acte de comprovació en matèria d’incendis emès pels 
tècnics municipals (llei 3/2010). 

190,76 €

8a. Tramitació de procediment  de comprovació de 
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental 
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície de fins a 500 m2 
construïts, o de llur modificació substancial. 

948,79 €

8b. Tramitació de procediment  de comprovació de 
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental 
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o 
recintes amb una superfície superior a 500 m2 
construïts i inferior o igual a  1000 m2 construïts, o 
de llur modificació substancial. 

1.428,79€

8c. Tramitació de procediment  de comprovació de 
comunicació prèvia d’activitats amb incidència ambiental 
(annex III segons LPCA) exercides en locals tancats o 

1.428,79€ +0,96 € x m2

addicional
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CONCEPTE TIPUS 
IMPOSITIU 

recintes amb una superfície superior a  1000 m2 
construïts, o de llur modificació substancial.  
9a. Tramitació del procediment  de llicencia d’obertura 
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 
500 m2 construïts, o de llur modificació substancial.  

1.348,79 €

9b. Tramitació del procediment  de llicencia d’obertura 
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats amb una superfície superior a 
500 m2 construïts i inferior o igual als 1.000 m2 
construïts, o de llur modificació substancial. 

1.828,79 €

9c. Tramitació del procediment  de llicencia d’obertura 
d’establiments o de llur modificació substancial per dur a 
terme espectacles públics i activitats recreatives en 
locals o recintes tancats amb una superfície superior a 
1000 m2 construïts, o de llur modificació substancial. 

1.828,79 € + 1,19 € x m2

addicional

10. Tramitació del procediment  de comprovació de les 
comunicacions previstes al Decret 112/2010 del 21 
d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives. 

171,40 €

11a. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat 
administrativa amb una superfície de fins a 500 m2 
construïts. 

683,52 €

11b. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat 
administrativa amb una superfície superior a 500 m2 
construïts i inferior o igual a  1000 m2 construïts, o 
de llur modificació substancial. 

1.092,80 €

11c. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 
II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat 
administrativa amb una superfície superior a 1000 m2 
construïts, o de llur modificació substancial.  

1.092,80€ +0,81 € x m2

addicional

12. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació per l’obertura d’establiments de l’annex 
I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol de l’activitat 
administrativa. 

283,52 €

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència 
ambiental municipal (annex II segons LPCA). 

1.030,60 €

14. Tramitació del procediment de revisió de llicència 
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles 
públics i activitats recreatives. 

730,60 €

15. Tramitació del procediment de control inicial de les 
activitats sotmeses a llicència ambiental  municipal quan  
el control el duen a terme tècnics municipals.  

730,60 €

16. Tramitació del procediment de revisió de llicència 
d’obertura d’establiments per dur a terme espectacles 

730,60 €
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CONCEPTE TIPUS 
IMPOSITIU 

públics i activitats recreatives. 
17. Tramitació del procediment de comprovació de la 
comunicació de canvis no substancials amb incidència 
ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a 
llicència ambiental. 

25% de la taxa corresponent

18. Tramitació del procediment de comprovació de 
modificacions substancials d’activitats sotmeses al regim 
de comunicació ambiental. 

50% de la taxa corresponent

19. Tramitació del procediment de comprovació de 
modificacions no substancials d’activitats sotmeses al 
regim de comunicació ambiental. 

25% de la taxa corresponent

20. Tramitació del procediment de comprovació de canvi 
de titularitat de la llicencia o dels efectes de 
comunicació. 

213,52 € 

21. Instal·lació d’antenes de telefonia. 2.757,19 € 
22. Instal·lació casetes pirotècnia. 595,25 € 
23. Instal·lació dipòsits GLP. 139,29 € 
24. Tramitació del procediment de nucli zoològic. 190,80 €
En cas d’explotacions ramaderes, la taxa es calcularà prenent com a base 
computable la superfície coberta destinada a estabulació del bestiar. 
 
 
Ordenança Fiscal 10 – Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals 
 
Article 8.- Fet imposable 
 
1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 
privat –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa 
vigent en matèria de residus–, la recollida, transport i tractament dels residus 
comercials.  
 
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de residus comercials, la 
prestació dels serveis següents: 
 
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no perillosos. 
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats per les indústries. 
 
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 
l’activitat pròpia del comerç, al detall i a l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de 
les oficines i els mercats, així com de la resta del sector serveis. 
 
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és incompatible amb la taxa 
prevista a l’article 2.2 de l’Ordenança; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa 
per la gestió dels residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus 
domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques en locals comercials 
inactius. 
 
“Quan les activitats econòmiques objecte de tributació es desenvolupin en un 
habitatge només s’ha d’acreditar la tarifa de l’activitat i no la de l’habitatge, sempre 
que es compleixin els següents requisits:  
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- Accés únic tant per a l’activitat com per a l’habitatge.  
- Declaració de la superfície afecte a l’activitat.  
 
Es donarà de baixa la brossa domiciliària. 
 
En quant el prorrateig, serà l’establer a l’ordenança general de recaptació.” 
 
 
Ordenança Fiscal 16 - Taxa per ocupacions de subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública 
 
Article 6è.- Quota tributaria 
 
La quantia de la taxa serà el resultat d’aplicar les tarifes contingudes als apartats 
següents : 

 
Epígraf primer.- Instal·lacions permanents (superior a 30 dies). 

 
Tipus d´ocupació permanents 

 
Ocupació m2 
per trimestre 

Ocupació per 
any 

1.- Taules, cadires, taulells, tendals i similars 
(terrasses activitats recreatives amb un període 
mínim d’un trimestre).(1) 

3,50 €  

2.-Xurreries, quioscos, gelats i similars (amb un 
període mínim d’un trimestre). 

15,62 €  

3.- Caixers automàtics d’entitats bancàries. 
 

 365 € 

4.- Aparells expenedors/màquines 
automàtiques. 
 

 150 € 

(1) En l’ocupació de terrasses de bars i restaurants es contemplarà una taxa mínima 
trimestral de 40 € 
 
 
Epígraf segon. Parades, barraques i casetes de venda, espectacles o 
atraccions que s’instal·lin amb autorització municipal en terrenys d’ús 
públic (no aplicable a la festa major d’estiu). 

 
Tipus d´ocupació  Import 

5.- Atraccions de fira  

            Fins a 50 m2. 90 €/ dia
            Més de 50 m2. 90 € + 2,25 € / m2 que 

excedeixi els 50 m2 

6.- Gelateries, castanyeres, caramels, cotó de sucre, 
fruits secs i altres tipus de venda ambulant de forma 
esporàdica (1)  

2,50 € x m2 i dia

7.- Circs no organitzats per la corporació (2).  0,40 € x m2

8.- Fires no organitzades per la corporació  (4). 1,50 € x m2

(1) En l’ocupació de parades (punt 6) es contemplarà un mínim de 22 €. 
(2) En l’ocupació de circs es contemplarà una taxa mínima de 350 €. 
(3) En l’ocupació de fires no organitzades per la corporació es contemplarà una taxa 
mínima de 300 €. 
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Epígraf tercer. Parades, barraques i casetes de venda, espectacles o 
atraccions que s’instal·lin amb autorització municipal en terrenys d’ús 
públic amb motiu de la Festa Major d’Estiu 

 
Tipus d´ocupació  Import 

9.- Casetes de tir, dards, gelateries, castanyeres, 
caramels, cotó de sucre, fruits secs i altres tipus de venda 
ambulant (1) (2). 

5,35 € x m2 

10.- Atraccions de fira en motiu de la festa major (2). 
            Fins a 50 m2. 250 €
            Més de 50 m2.  250 € + 4,50 € per m2 que 

excedeixi els 50 m2 

11.- Barraques de festa major per entitats de municipis 
(3) 

350 €

12.- Terrasses a la Plaça de l’Ajuntament amb motiu de la 
Festa Major (2) 
            Fins a 50 m2. 450 €
            De 50 m2 a 100 m2. 600 € 

            Més de 100 m2. 600 € + 3 € / m2 que 
excedeixi els 100 m2 

(1) En l’ocupació de parades (punt 9) es contemplarà un mínim de 22 €. 
(2) En l’ocupació es contempla el període de festa major de dijous a diumenge. 
(3) Tindran una bonificació del 40% per les barraques que no dispensin begudes 
alcohòliques.  
 
Epígraf quart. Parades que s’instal·lin al mercat setmanal, als llocs 
assenyalats a l’efecte de via pública.  
 

Tipus d’ocupació Import 
13.- Taxa setmanal per metre lineal.  1 € 
14.- Taxa anual addicional parades alimentació. 30 € 
 
Epígraf cinquè. Parades, barraques, casetes de venda i similars que 
s’instal·lin amb motiu de les Fires locals organitzades per la Corporació 

 
Tipus d´ocupació Import 

15.-Fires locals   
            Fins a 2 dies 20 € 
            Més de 2 dies. 30 € 
16.-Fires puntuals amb finalitats socials, per dia (1) 3 € 
(1) A les entitats degudament registrades al Registre Municipal d’Entitats, la quota 
aplicable serà de 0 euros.  
 
 
 
 
Segon.- Aprovar l’annex de la Ordenança fiscal de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de Dret Públic Municipal, i aprovant per a l’exercici 2019 el calendari 
de cobrament en període voluntari dels impostos i dels preus públics per la prestació 
de serveis de l’escola bressol municipal i per la prestació de serveis i/o realització 
d’activitats de competència municipal en els termes següents: 
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CALENDARI FISCAL 2019   
DESCRIPCIÓ Data Inici 

Vol. 
Data Fi Vol / 
Domi. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS   02/05/2019 02/07/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/05/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    03/06/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/09/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                    02/12/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                             05/09/2019 05/11/2019
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS         05/09/2019 05/11/2019
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA-NO 
DOMICILIATS                           01/03/2019 02/05/2019
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - 1A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                            01/03/2019
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA - 2A 
FRACCIÓ-DOMICILIATS                            01/07/2019
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES                          19/09/2019 19/11/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS-NO 
DOMICILIATS                                02/05/2019 02/07/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                 01/07/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                 04/11/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS-NO 
DOMICILIATS                               02/05/2019 02/07/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                01/07/2019
TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 2A FRACCIÓ-
DOMICILIATS                                04/11/2019
TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL              02/09/2019 04/11/2019
TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS                              02/09/2019 04/11/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - GENER          21/01/2019 22/03/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - FEBRER         21/02/2019 22/04/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - MARÇ           21/03/2019 22/05/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - ABRIL           22/04/2019 25/06/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - MAIG            21/05/2019 22/07/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - JUNY            21/06/2019 22/08/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - JULIOL          22/07/2019 23/09/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI DE MENJADOR I ACOLLIDA - 
JULIOL                             21/08/2019 22/10/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - SETEMBRE    23/09/2019 25/11/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D' ESCOLA BRESSOL - OCTUBRE     21/10/2019 23/12/2019
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - NOVEMBRE   21/11/2019 22/01/2020
PREU PÚBLIC PER SERVEI D'ESCOLA BRESSOL - DESEMBRE    23/12/2019 24/02/2020
PREU PÚBLIC CURSOS - GENER                                             21/01/2019 22/03/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - FEBRER                                           21/02/2019 22/04/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - MARÇ                                              21/03/2019 22/05/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - ABRIL                                              22/04/2019 25/06/2019
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CALENDARI FISCAL 2019   
DESCRIPCIÓ Data Inici 

Vol. 
Data Fi Vol / 
Domi. 

PREU PÚBLIC CURSOS - MAIG                                               21/05/2019 22/07/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - JUNY                                               21/06/2019 22/08/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - JULIOL                                             22/07/2019 23/09/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - SETEMBRE                                      21/09/2019 22/11/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - OCTUBRE                                         22/10/2019 27/12/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - NOVEMBRE                                      21/11/2018 22/01/2019
PREU PÚBLIC CURSOS - DESEMBRE                                       21/12/2018 22/02/2019

 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades, durant 
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, les 
Ordenances Fiscals 2019 es consideraran aprovades. 
 
Intervencions 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta 
 
L’Alcalde, explica les diferents modificacions que s’han dut a terme. 
 
El Sr. Àngel Exojo, manifesta respecte la ordenança fiscal número 3, Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, que la bonificació implantada és molt fàcil de 
aconseguir, i considera que caldria tornar a revisar les condicions d’aquesta 
ordenança, ja que no queden del tot clares.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta en primer lloc respecte les bonificacions, que 
estan d’acord amb totes les bonificacions aplicades, i celebra les bonificacions 
aplicades respecte les energies solars, ja que van en la mateixa direcció que el 
decret llei 15/2018, d’eliminar les restriccions en matèria de l’autoconsum energètic. 
Pel que fa a l’apartat de les taxes, manifesta que es va sol·licitar un informe 
econòmic - financer respecte les modificacions de les ordenances fiscals, que per 
motius tècnics no se’ls va lliurar. Manifesta que estan totalment d’acord amb la 
modificació de l’ordenança número 10, concretament les que fan referència a les 
fires locals, pensen que aquesta reducció és positiva ja que això incentivarà a 
diferents persones i comerços a sortir al carrer. Per últim manifesta que votaran a 
favor de les ordenances fiscals. 
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L’Alcalde, manifesta que l’informe d’intervenció referent a les ordenances fiscals, 
consta dins l’expedient. El que no s’ha fet arribar és l’informe de la repercussió de la 
modificació d’aquestes ordenances en el pressupost  municipal, ja que si no afecta 
l’estabilitat pressupostària no es d’obligació incloure’l.  
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta en primer lloc que votaran a favor d’aquestes 
ordenances fiscals. Comenta que està d’acord amb el Sr. Àngel Exojo referent a 
l’ordenança fiscal número 3 i que caldria revisar-ho. Respecte les plusvàlues, diu 
que segons l’última sentència del tribunal suprem, les coses es complicaran més ja 
que en aquest cas qui presenta l’autoliquidació haurà de presentar també 
l’increment o no del valor mitjançant un peritatge, per tant l’administració si no hi 
està d’acord també haurà de presentar un peritatge, considera que si és així serà 
més just. 
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que votaran a favor de les ordenances fiscals, tot i que 
pensa que no totes les persones haurien de pagar els mateixos impostos, ja que qui 
més té doncs creu que hauria de pagar més.  
 
El Sr. Pere Cabot, manifesta que votaran a favor d’aquestes ordenances. Comenta 
que està totalment d’acord amb el comentari de la Sra. Elvira Mas, respecte el 
pagament dels tributs en funció del patrimoni de cada ciutadà. Considera que s’ha 
de tenir un control molt estricte de les bonificacions, per tal de que realment els 
beneficiaris siguin aquelles famílies que més ho necessiten. Considera també, que 
és important que no s’hagin apujat els impostos als ciutadans del municipi.  
 
 
Es sotmet la proposta a aprovació i aquesta queda aprovada per 
unanimitat.   
 
 
4.- Aprovació del conveni del servei de recollida de residus municipals 
“porta a Porta”  amb el Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental     
 
Atès que el ple de l’ajuntament en data 26 de gener de 2017  va  aprovar delegar la 
gestió del servei de recollida de residus municipals al Consorci per a la gestió dels 
residus del Vallès Oriental d’acord  i el  conveni de desplegament. 
 
Atès que ambdues parts estan interessades en signar un nou conveni de 
desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de 
Santa Eulalia de Ronçana de gestió dels residus municipals i dels residus comercials 
al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que reguli tots els 
serveis que el CONSORCI presta a l’AJUNTAMENT mitjançant el sistema de recollida 
porta a porta. 
 
Vist l’esborrany del conveni, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el text i la signatura del “conveni de desplegament de l’atribució 
de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana de 
gestió dels residus municipals i dels residus comercials al Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental”  que s’incorpora a l’expedient, que inclou el canvi 
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de sistema de recollida actual al sistema de recollida ”porta a porta” de totes les 
fraccions esmentades en el pacte primer del conveni. 
  
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del present acord. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la gestió dels residus del 
Vallès Oriental 
 
Intervencions 
 
Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta. 
 
El Sr. Jordi Orriols, explica els diferents punts de referents a l’aprovació d’aquest 
conveni, comenta que el fet de fer aquest conveni amb un altre ens públic com és el 
consorci ens estalvia fer una licitació, ja que es regirà mitjançant conveni inter- 
administratiu.  
 
El Sr. Ramon Vilageliu, comenta que l’aprovació d’aquest conveni és la fase final 
d’un procés molt llarg, ja que s’hi porta molt temps treballant amb aquest canvi de 
sistema de recollida d’escombraries. Celebra que es torni a implantar el sistema de 
recollida porta a porta. Espera que l’índex de reciclatge torni a ser molt elevat i això 
faci retronar més ingressos a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’ha arribat fins aquest punt gràcies a la 
comissió de medi ambient que ha estat durant molt temps treballant i valorant quin 
sistema de recollida és el millor pel municipi de Santa Eulàlia. Considera que aquest 
conveni s’ha de revisar amb molta cura, sobre tot el tema econòmic, per tal de que 
el ciutadà de Santa Eulàlia hagi de pagar el mínim possible, lamenta que el conveni 
no s’hagi pogut tenir abans. Manifesta que votaran a favor de l’aprovació d’aquest 
conveni.  
 
La Sra. Elvira Mas, manifesta que estan molt contents de la implementació del 
sistema de recollida Porta a porta, tot i que considera que aquest procés ha sigut 
molt llarg i s’ha tardat molt en que es torni a iniciar aquest sistema des de que es 
va suprimir.  
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que el sistema de recollida d’escombraries al 
municipi, és un tema que ha creat molta polèmica des de fa anys a l’Ajuntament. 
Celebra que s’hagi arribat finalment a una decisió conjunta i que això hagi minvat 
les tensions existents. Considera que el sistema de recollida porta a porta és el pas 
inicial per arribar a un pagament per generació.  
 
 
Es sotmet la proposta a aprovació i aquesta queda aprovada per 
unanimitat.   
 
I a les 20 hores i 35 minuts,  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 


