06/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores del dia 2 de
novembre de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i Gómez, es
constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.
Assisteix a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la
convocatòria:
1.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

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.
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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 i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles
reguladora de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques
reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
reguladora de l’Impost sobre l’increment de
valor de terrenys de naturalesa urbana
reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat
dels ciutadans i les empreses
reguladora de la Taxa pel servei de
clavegueram
reguladora de la Taxa pel subministrament
d’aigua
reguladora de la Taxa per l’obertura de
sondatges o rases en terrenys d’ús públic
reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes tanques, puntals estíntols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues
reguladora de la Taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions
situades en terrenys d’ús públic
reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de gestió de residus municipals

Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 2
Ordenança Fiscal núm. 3
Ordenança Fiscal núm. 4
Ordenança Fiscal núm. 6

Ordenança Fiscal núm. 7
Ordenança Fiscal núm. 8
Ordenança Fiscal núm. 11
Ordenança Fiscal núm. 12

Ordenança Fiscal núm. 13

Ordenança Fiscal núm. 14

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, 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 aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS PÚBLIC DE
LA RIERA DE MERLÈS
La protecció de l’espai natural de la Riera de Merlès té la seva gènesi en la seva rellevància
fluvial en el context de la província de Barcelona. El Decret 123/87, de 12 de març, sobre
declaració de reserves naturals parcials per a la protecció d'espècies animals en perill de
desaparició a Catalunya. (DOGC núm. 833, 12.03.1987), va reconèixer el seu bon estat de
conservació, que permetia mantenir llavors una de les darreres poblacions de llúdriga de la
conca del Llobregat i va declarar com a Reserva Natural Parcial de Riera de Merlès un àmbit
de 52,7 ha del tram de domini públic entre el Cobert de Puigcercós i la C-62. Posteriorment, el
PEIN i la Xarxa Natura 2000 van declarar, respectivament, l’Espai d’Interès Natural i la Zona
d’Especial Conservació de la Riera de Merlès (Acord de Govern 150/2014,
clau
ES5110009, 3.013,2 ha) incorporant un espai forestal parcialment confrontant amb la RNP, de
remarcable vàlua per la qualitat de les aigües, la vegetació aquàtica i de ribera, les comunitats
d’algues incrustants i d’invertebrats, així com una bona mostra dels boscos de Pinus nigra de
planura amb importants poblacions de mamífers.
Als trams intermedis de la Riera de Merlès, s’hi dóna una problemàtica derivada de l’activitat
antròpica tals com l’extracció d’àrids i la hiperfreqüentació humana en els mesos d’estiu. La
bellesa incomparable de l’indret atrau a molts visitants, de forma que, en determinants
moments, el grau de massificació és força alt i passa a ser un greu problema, tant d’impacte
sobre el medi natural com per a la mateixa seguretat de les persones. Aquesta problemàtica
afecta, amb diferent intensitat, el conjunt de la riera, des del seu naixement, a les fonts del
municipi de Sant Jaume de Frontanyà, fins al seu aiguabarreig amb el Llobregat, al municipi de
Gaià. Per tant, més enllà de l’estricta conservació del tram inclòs en les esmentades figures de
protecció, es fa necessària una ordenació conjunta de tota la riera, i la gestió que se’n derivi, en
relació amb l’ús públic d’aquest espai, fruit d’aquesta necessitat s’ha elaborat una Ordenança
reguladora de l’ús públic de la Riera de Merlès.
Aquesta Ordenança és la resposta dels poders públics davant dels impactes i usos no
adequats que causin o puguin causar efectes negatius sobre l’espai natural de la Riera de
Merlès, com a reacció explícita per part dels ens locals. Des d’aquest punt de vista, els
municipis poden i han de dotar-se d’instruments per seguir garantint un estat de conservació
favorable d’aquest espai.
A més, la Llei d’Espais Naturals habilita de forma expressa l’elaboració de normativa com la
present, precisament per evitar la degradació dels valors preservats dins dels espais naturals
de protecció especial com la RNP Riera de Merlès: “Els espais naturals de protecció especial
poden disposar, quan així ho estableix la llei o el decret de declaració, d'una reglamentació
pròpia que reculli el que estableixen aquesta Llei i les diverses legislacions aplicables pel que
fa a la disciplina relativa a llur règim de protecció.” (art. 29.3 LEN). En aquest sentit, l’art. 2.4 del
Decret 123/1987, de 12 de març: “En aquests trams de riu queden prohibides les activitats
següents: eliminació i modificació de la vegetació de ribera, abocament de deixalles, enderrocs
i productes contaminants, així com qualsevol activitat que, afectant el llit del riu o la vegetació
que l'envolta, suposi una alteració negativa irreversible de l'hàbitat de l'espècie protegida.”
Tanmateix no es pot obviar que, tot i que existeix un element d’especial rellevància com són les
57 ha de domini públic hidràulic protegides a l’entorn dels 19,5 km de la Reserva Natural
Parcial, la problemàtica relacionada amb l’intens ús públic afecta de forma notable el conjunt de
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la Riera de Merlès. Per tant, l’àmbit proposat per a les presents ordenances són els 52,98 km
des del naixement a la font de la Mata fins l’aiguabarreig amb el Llobregat, considerant, com a
criteri general, una franja d’aplicació de 100 m a banda i banda dels marges de la riera que
s’estén, quan així es requereix fins a la carretera VM-4406, que permet l’accés en vehicle a la
riera. En conseqüència, la superfície total d’aplicació de les presents ordenances és de
1.098,98 ha pertanyents als municipis de Sant Jaume de Frontanyà, les Llosses, Borredà, la
Quar, Sagàs, Lluçà, Santa Maria de Merlès, Puig-reig i Gaià.
Vista la proposta d’Ordenança elaborada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, el
Consell Comarcal del Berguedà, i la Diputació de Barcelona, juntament amb els municipis que
formen part de la Riera de Merlès.
Ates que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i els articles 60 i següents del ROAS.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’ús públic de la Riera de Merlès.
Segon.- Sotmetre l’esmentada norma a informació pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació.
____________________________________________________________________________
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 11:20 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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