
 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:          21 de desembre de 2012 
Lloc:              Sala de Plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

ISABEL VALLS BASSA 

ARACELI POLO VELASCO 

BONET NIETO, FRANCESC 

CRISTINA PARERA SALLENT 

PERE CABOT BARBANY 

RAMON VILAGELIU RELATS 

NÚRIA FEDERICO FUERTES 

JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

MARTI FERRES OLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTIN GONZALO ALVAREZ 

 

 
 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la Casa de la Vila a les 08:00 

hores del dia 21 de desembre de 
2012, es van reunir sota la 
Presidència del Sr. Alcalde, els 
regidors que al marge es relacionen, 
assistits pel Secretari, 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: 
 



 
 
L’alcalde dóna inici a la sessió, indicant que l’hora poc habitual, ve imposada per la 
necessitat de complir uns terminis, i al mateix temps procurar l’assistència del 
màxim de regidors. Excusa l’assistència de la Sra. Federico, que per motius laborals 
no podia assistir-hi. El Sr. Bonet s’incorporaria en breu. 
 
1.- ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS CORRESPONENTS A LA 
PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL PERSONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012. 
 
La proposta, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, es  
 
“Atès l’apartat 1 de l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
“Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic” 
que estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al 
servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a 
percebre en el mes de desembre. 
 
Ateses les Notes informatives del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
de 5 de setembre i 23 d’octubre de 2012, en relació a l’aplicació dels articles 2 del 
Reial Decret-Llei 20/2012 i 22 de la Llei 2/2012; i amb l’objecte de contribuir, 
mitjançant aquesta mesura d’economia de despesa, al compliment de l’objectiu de 
dèficit per al 2012 del conjunt de les administracions públiques. 
 
Vistes les dades facilitades per la Consultoria de Recursos Humans Arc-Consultors 
en el que es xifra en 122.683,06€, l’import íntegre corresponent a la paga 
extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 
Vist l’informe de l’Interventor acctal 10/2012, de data 11 de desembre de 2012, en 
relació al procediment a seguir en l’aplicació dels articles 2 del Reial Decret-Llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2012. 
 
Atès, que conforme a l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’òrgan 
competent per adoptar els presents acords és el Plenari. 
 
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa de l’Àrea  de 
Presidència emet dictamen favorable i, en aquest sentit, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar la no disponibilitat dels crèdits corresponents a la paga 
extraordinària del personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana del mes de 
desembre de 2012, l’import íntegre del qual ascendeix a 122.683,06€, 
 
Segon.- Assumir el compromís de destinar el major superàvit a l’inicialment 
previst, en termes SEC, que es pugui produir en la liquidació del pressupost de 
2012 com a conseqüència de l’adopció d’aquest acord, a reduir l’endeutament net. 
 
Tercer.- Assumir el compromís de dotar el crèdit suficient i adequat en els exercicis 
pressupostaris següents, quan les lleis de pressupostos generals de l’Estat disposin 
la seva aplicació, i en els termes i abast que es determini, per tal de destinar les 



 
quantitats derivades de la supressió dels esmentats emoluments a realitzat 
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal.” 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde manifesta que l’acord venia imposat per la normativa, i el que s’ha de fer 
és aprovar que els crèdits no seran disponibles. 
 
El Sr. Vilageliu diu que no deixa de ser una imposició de l’estat sobre l’administració 
local, i per tant segrestaven la voluntat de l’ajuntament. Es poc oportú i denigrant 
per l’autonomia local. Com que el fet de no seguir aquest dictat, sembla que 
comporta una responsabilitat directa i personal, no tenen altre remei que, tal com 
deien al moment de jurar la constitució, acatar aquest punt de l’ordre del dia, per 
“imperatiu legal”, confiant en que cada administració pugui tenir la suficient 
autonomia per resoldre les seves necessitats. Per tot, coneixent que l’acord serà 
finalment adoptat, i conseqüentment no es posarà en risc a cap persona, votaran 
en contra d’aquest acord  
 
El Sr. Blanch manifesta una opinió semblant a la del regidor Vilageliu, i diu que 
s’està patint una dictadura democràtica, ja que imposen les coses, retallen, etc., Pel 
que fa al fons, comenta que mai han estat a favor de suprimir la paga 
extraordinària als funcionaris. També observa que s’havien aclarit i determinat les 
xifres, que anteriorment en la proposta figuraven com aproximades.  
 
El Sr. Gonzalo diu que esta d’acord en les anteriors intervencions, i no esta d’acord 
en que es tregui als funcionaris aquesta paga, que es part del seu salari anual. En 
qualsevol cas, diu que les dictadures mai son democràtiques. 
 
L’alcalde manifesta que la mesura no agrada a ningú, i el sentit de les intervencions 
es compartit per tots, però que hi ha d’haver la responsabilitat d’aprovar aquest 
punt del ordre del dia. 
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 8 regidors. 6 de CIU, 1 del PP, 
i 1d’ ICV-EUIA. 
Vots en contra 4 regidors. 2 d’I-ERC i 2 del PSC. 

 
2.- DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LES ATRIBUCIONS DEL PLE 
SOBRE L'EXERCICI D'ACCIONS JUDICIALS. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, es  
 
“La problemàtica que ocasiona l’actual situació econòmica i social comporta, que es 
qüestionen les competències de l’ajuntament amb més freqüència, essent 
necessari, que en els supòsits en que l’ajuntament no pugui actuar d’ofici, hagi de 
recorre als tribunals de justícia,  
 
En virtut de la distribució de competències, aquestes actuacions s’atribueixen al Ple 
d’ajuntament, a la Junta de Govern Local o a l’alcalde. 
 



 
Atès que els  articles 21.1 k) i 22.2 j) de la Llei Reguladora de Bases de Regim 
Local permet la delegació d’aquestes funcions  
 
Per una major eficàcia, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions del Ple sobre l’exercici 
d’accions judicials d’acord amb el que disposa l’art 22.2 j) de la Llei Reguladora de 
Bases de Regim Local. 
 
2.- Publicar-ho aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”.  
 
Intervencions 
 
L’alcalde diu que existien una sèrie de competències del Ple que eren delegables, i 
entre aquestes, l’exercici d’accions judicials convenia que les podés exercir la Junta 
de Govern Local, per raons d’agilitat i eficiència. 
 
El Sr. Vilageliu diu que es reitera amb el que havia manifestat a la Comissió 
Informativa, entenen que en aquest punt hi havia dos aspectes, un l’estrictament 
objectiu, assenyalat en els articles de la llei, que en casos d’urgència ja permeten 
l’exercici per part de l’alcalde, donant desprès compte al Ple, i per tant l’alcalde ja 
pot fer-ho sense necessitat d’aquesta delegació. L’altre aspecte, més interpretable, 
és que com sigui que al ser el Ple la primera manifestació i la més formal de la 
voluntat del poble, treure-li cada vegada més atribucions, es aigualir la voluntat del 
poble. Per això, votaran en contra.  
 
El Sr. Blanch diu que votaran en contra per varies raons. Perquè implica continuar 
perdent atribucions en favor de la Junta de Govern Local i en la que no participen 
els grups polítics, tot o que el regidor d’iniciativa havia demanat poder-hi ser 
presents i sense vot, per poder estar informats de les decisions que pren 
l’Ajuntament. També perquè com a justificació de la proposta, s’argumenta que 
existeix un increment dels litigis, però al contrari, l’experiència dels regidors 
presents, és la de que el casos son anecdòtics, i per tant creu que no te sentit la 
delegació. Finalment com s’ha dit per part d’I-ERC, es podia utilitzar la possibilitat 
legal de que ho fes l’alcalde i donar-ne compte al Ple, i com que pràcticament es 
celebra un ple cada mes, es perfectament factible.  
 
El Sr. Gonzalo manifesta que subscriu les intervencions, que eren les que havia fet 
a la Comissió Informativa, i que tret de casos excepcionals en que l’alcalde fes ús 
d’aquestes atribucions, no li semblava bé sostreure del coneixement del Ple el 
debat d’assumptes de la seva competència, privant-lo de conèixer les causes i 
d’adoptar una decisió. Diu que en una recent trobada de cooperativisme algú 
parlava que era molt feixuc fer assemblees darrere assemblees i molt complicat 
prendre decisions, però que al final el resultat era un enfortiment del grup, i la 
consciencia de que les decisions eren de tothom, i ajudava a la cohesió de la 
cooperativa. De la mateixa manera, entén que la majoria dels assumptes no són 
urgents, i el debat i les decisions que s’adopten d’aquesta forma, encara que siguin 
amb vots contraris, enforteixen la democràcia. Per això no pot estar a favor 
d’aquesta delegació.  
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 7 regidors. 6 de CIU i 1 del 
PP.  



 
 
Vots en contra de 5 regidors. 2 d’ I-ERC; 2 del  PSC, i  1 d’ ICV-EUIA. 

 
3.- CORRECCIÓ D'ESMENES A LES ORDENANCES FISCALS. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, es  
 
“El Ple de data 30 d’octubre de 2012 va aprovar les ordenances fiscals que han de 
regir per l’ any 2013, entre d’altres l’ordenança fiscal núm. 8, la 10 i la 12. 
 
Atès que s’han detectat algunes esmenes a corregir en les citades ordenances,  
 
De conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
 
Es detalla a continuació cada una de les esmenes a fer, incorporant el text inicial i 
la proposta de modificació: 
 
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 5.- Beneficis fiscals 
 
Afegir apartat b) que no s’ha inclòs per omissió:  
 
b) s’estableix una bonificació del 50% per les activitats o negocis que 
s’obrin al municipi l’any 2013. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Punt 8.-   
 

8. Tramitació del procediment d’activitats per l’organització 
d’espectacles i activitats recreatives en espais oberts o tancats 
amb una superfície ocupada: 
 

• Fins a 100 m2                                                                               
• De 101 m2 fins a 500 m2 
• De 501 m2 fins a 1.000 m2 
• De 1.001 m2 fins a 2.000 m2 
• Superior a 2.000 m2 

 

 

160,79 € 
364,13 € 
514,11 € 
685,18 € 
646,65 € + 0,43 €/m2. 

 
Per error la quota quedava amagada en el requadre. 
 
ORDENANÇA FISCAL 10 ,- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS.  
 



 
Article 6.- Beneficis fiscals 
 
Exempcions: 
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional. 
 
Nou redactat: Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que 
acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del 
salari mínim interprofessional 
 
 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
Nou redactat: Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
aportant la documentació referent als ingressos i les condicions familiars 
que sigui requerida. 
 
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
 
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
Bonificació: 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes 
que reuneixin els requisits següents: 
a. Que no cobrin pensió o que sigui inferior al salari mínim interprofessional vigent 
en cada període  
 
Nou redactat: a. Que no cobrin pensió o que sigui igual o inferior a la pensió 
mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec, vigent en cada període. 
 
b. Que siguin arrendataris o propietaris d’una sola vivenda 
c. Que no convisquin amb familiars que tinguin ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional vigent en cada període. 
 
OF. NÚM 12 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, REUNES, TANQUES, 
PUNTUALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
Tarifa quarta. Grues 
 
On diu fins a 6 mesos..........60,53 € ha de dir: fins a 6 mesos 160,53 € ( per 
error no es va teclejar l’1). 
 



 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar la modificació, per correcció d’errades, de l’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; de l’ordenança fiscal 
núm. 10.- Reguladora de la taxa de recollida d’escombraries; i de l Ordenança fiscal 
núm 12 taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques, puntuals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues, d’acord amb el nou redactat que es descriu als antecedents, i que 
s’incorpora com a annex a aquest acord.  
 
SEGON.- Publicar aquest acord de correcció d’esmenes al BOP de Barcelona, i 
notificar-lo a l’ORGT.  
 
ANNEX:  
 
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 PERIÓDIQUES.  
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
Afegir apartat b) que no s’ha inclòs per omissió:  
 
b) s’estableix una bonificació del 50% per les activitats o negocis que 
s’obrin al municipi l’any 2013. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
Punt 8.-   
 

8. Tramitació del procediment d’activitats per l’organització 
d’espectacles i activitats recreatives en espais oberts o tancats 
amb una superfície ocupada: 
 

• Fins a 100 m2                                                                               
• De 101 m2 fins a 500 m2 
• De 501 m2 fins a 1.000 m2 
• De 1.001 m2 fins a 2.000 m2 
• Superior a 2.000 m2 

 

 

160,79 € 
364,13 € 
514,11 € 
685,18 € 
646,65 € + 0,43 €/m2. 

 
Per error la quota quedava amagada en el requadre. 
 



 
ORDENANÇA FISCAL 10 ,- TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS.  
 
Article 6.- Beneficis fiscals 
 
Exempcions: 
1. Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que acreditin que els 
ingressos familiars no superen l’import del salari mínim interprofessional. 
 
Nou redactat: Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que 
acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del 
salari mínim interprofessional 
 
2. Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent sol·licitud al 
Departament de Serveis Socials, acreditant els ingressos i les condicions familiars. 
 
Nou redactat: Per a gaudir d’exempció, caldrà adreçar la corresponent 
sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
aportant la documentació referent als ingressos i les condicions familiars 
que sigui requerida. 
 
3. Si es concedís l’exempció, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha 
sol·licitat. 
 
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent l’exempció, aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
Bonificació: 
 
1. Gaudiran d’una bonificació del 90 per cent de la quota els jubilats i pensionistes 
que reuneixin els requisits següents: 
a. Que no cobrin pensió o que sigui inferior al salari mínim interprofessional vigent 
en cada període  
 
Nou redactat: a. Que no cobrin pensió o que sigui igual o inferior a la pensió 
mínima de jubilació amb cònjuge a càrrec, vigent en cada període. 
 
b. Que siguin arrendataris o propietaris d’una sola vivenda 
c. Que no convisquin amb familiars que tinguin ingressos superiors al salari mínim 
interprofessional vigent en cada període. 
 
OF. NÚM 12 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, REUNES, TANQUES, 
PUNTUALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS 
ANÀLOGUES. 
 
Article 6è. Quota tributària 
 
Tarifa quarta. Grues 
 



 
On diu fins a 6 mesos..........60,53 € ha de dir: fins a 6 mesos 160,53 € ( per 
error no es va teclejar l’1). 
 
Intervencions 
 
L’alcalde diu que existien una sèrie d’errors materials, que faltaven uns números, i 
algunes altres coses que s’havien d’esmenar, i l’ordenança fiscal número 8, que 
encara que havia estat objecte d’un recurs recentment presentat, ja s’havia previst 
la seva modificació, i per tant s’acceptava.   
 
El Sr. Cabot diu que li sembla lògic que si hi han errors es corregeixin en qualsevol 
moment, però el que no sembla lògic és que existeixin tants errors quan ja s’ha 
aprovat en un ple, i com passa en altres casos, abans d’aprovar-ho, les coses s’han 
de repassar i fer-les correctament, i moltes coses succeeixen per deixadesa i no 
haver-les mirat abans. En qualsevol cas, algunes modificacions són rellevants, són 
substancials, i s’hauria de seguir el procediment normal d’aprovació de l’expedient, 
i exposar-lo al públic. Per això, entenen que la tramitació que es segueix és 
incorrecta, i votaran en contra.  
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 9 regidors. 6 de CIU, 1 del PP 
i 2 del  PSC 
Vots en contra:2 regidors d’ I-ERC;  
Abstencions: 1 d’ ICV-EUIA. 
 
4.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I APROVACIÓ COMPTE GENERAL 
AJUNTAMENT I SET COMUNICACIÓ EXERCICI 2011 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, es  
 
D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la 
Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics municipals, 
aplicant-se el sistema de vot ponderat. 
 
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de Comptes 
acorda per un total de 7 vots a favor, del grups municipals de Convergència i Unió i 
del grup municipal del Partit Popular de Catalunya, els 3 vots en contra del grup 
Independents-d’Esquerra Republicana de Catalunya i les 3 abstencions del del grup 
dels Socialistes de Catalunya i del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa, es desestimen les al·legacions formulades. 
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 es van 
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen, en data 22 d’octubre de 2012. 
 
Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació per al 2011, en 
el Butlletí Oficial de la Província núm de registre 022012024366 del dia 30 
d’octubre de 2012 i publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel període 
reglamentari, s’ha formulat al·legacions per part del Grup Municipal Independents-
Esquerra. 
 



 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 a 212  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
En aquest sentit, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 

 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el TRLRHL. 

 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions formulades pel grup municipal Independents-
Esquerra. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana corresponent a l’exercici 2011, integrat pels següents estats 
bàsics i annexes: 
 
1. Estats i comptes anuals: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultats econòmic-patrimonial 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 
 
2. Annexos als estats i comptes anuals. 
 
Tercer.- Rendir el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
corresponent a l’exercici 2011, al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de 
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 212.5 i 223 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei  
reguladora de les hisendes locals”. 
 
Intervencions 
 
L’alcalde diu que tal com es va dir a la Comissió Informativa es proposa desestimar 
les al·legacions formulades pel grup d’ I-ERC, i aprovar definitivament el compte 
general de l’ajuntament i de Set comunicació.  
 
El Sr. Cabot diu que hi han suficients errors que impedeixen que els comptes es 
puguin aprovar d’aquesta manera, i per això votaran en contra.  
 
El Sr. Ferrés diu que van ser uns pressupostos que es van realitzar quan estaven al 
govern, i consideren oportú abstenir-se, ja que va ser mig any que varen estar al 
càrrec, i mig any l’equip de govern actual.  
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 7  regidors de CIU i PP.  
Vots en contra:  2 regidors d’I-ERC;  
Abstencions 3: 2 del  PSC, i 1 regidor d’ICV-EUIA. 

 
5.- RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 
 



 
PROPOSTA D’ACORD RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A LES ORDENANCES 
FISCALS 2013 
 
Vistes les al·legacions presentades pel grup Municipal Independents-Esquerra en 
data 20 de desembre de 2012, amb número de registre general 4654, les quals 
s’apunten s’annexen a continuació. 
 
Vist l’informe d’intervenció 11/2012 el qual es transcriu literalment. 
 

“ASSUMPTE: Informe intervenció al·legacions Ordenances Fiscals 2013 
 
Vistes les al·legacions presentades pel grup Municipal Independents-
Esquerra en data 20 de desembre de 2012, amb número de registre general 
4654. 
 
Vist el que disposa l’article 214 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 
179.2 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,  
 
INFORMO 
 
Que les ordenances fiscals s’ajusten a la normativa legal vigent.” 

 
Estudiades per l’equip de govern les al·legacions presentades a les ordenances 
fiscals:  

1.- La primera al·legació sobre l’ordenança fiscal 8 article 5 “b) s’estableix 
una bonificació del 50% per a les activitats o negocis que s’obrin al municipi l’any 
2013” es basen en errors de transcripció, per tant s’estima i queda inclosa a 
l’ordenança fiscal número 8. 

2.- La resta de les al·legacions es basen en disparitat de criteris en relació a 
l’equip de govern que les proposa. 
 
La valoració que es fa al respecte en quant a les de l’apartat 1, de conformitat de 
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú; l’administració pot 
d’ofici procedir a la correcció errors materials, de fet o aritmètics existents en els 
seus actes. Respecte de les de l’apartat 2, estudiades per l’equip de govern les 
al·legacions presentades a les ordenances fiscals i vist que no responen a cap 
incompliment o irregularitat normativa, sinó a un criteri d’oportunitat manifestat pel 
grup municipal que les presenten. 
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per resoldre les al·legacions a les ordenances 
fiscals. 
 
ES PROPOSA 
 
Primer.- Estimar parcialment la primera al·legació sobre l’ordenança fiscal 8 article 
5 “b) s’estableix una bonificació del 50% per a les activitats o negocis que s’obrin al 
municipi l’any 2013” ja que es basen en errors de transcripció, per tant s’estima i 
queda inclosa a l’ordenança fiscal número 8. 
 



 
Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades pel grup municipal 
Independents-Esquerra en base a la part expositiva de la present resolució. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2013 i següents la modificació 
de les Ordenances fiscals relacionades a l’acord provisional adoptat en sessió 
plenària de 30 d’octubre de 2012. 
 
Quart.-  Publicar el present acord i el text íntegre de les ordenances o de les seves 
modificacions en el butlletí oficial de la província de Barcelona (BOP), sense que 
entrin en vigor fins a la seva publicació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord al grup municipal Independents-Esquerra. 
 
Intervencions 
 
L’alcalde diu que el punt respon a les al·legacions que ahir al vespre va presentar el 
grup municipal d’I-ERC, i com s’ha dit a la Comissió Informativa prèvia, es tracta 
d’una qüestió de criteris. Aquí,  el que mantenen les al·legacions difereix del criteri 
de l’equip de govern, però com sigui que es considera més ajustat el criteri 
contingut al dictamen, es proposa la seva aprovació. S’efectua una excepció en 
l’ordenança núm. 8, acceptant l’al·legació, tot i que ja estava incorporada en la 
rectificació. 
 
El Sr. Cabot diu que evidentment tot son criteris, però l’equip de govern en algun 
moment havia manifestat coincidències en alguns d’aquests criteris, encara que ara 
es desdeia. Calia dir que en aquestes ordenances fiscals no es tenia en compte la 
situació de les famílies de Santa Eulàlia, i només s’atenia a la suposada situació de 
dèficit de l’ajuntament, i anaven en contra del que deia el programa electoral de 
l’actual equip de govern, i en contra de les famílies de Santa Eulàlia.  
 
El Sr. Blanch diu que es tracta de dues coses diferents, l’al·legació rebuda, que no 
es coneixia, i l’aprovació de les ordenances. Sospesades les dues qüestions entenen 
que s’han d’abstenir per la desconeixença d’aquestes al·legacions i perquè encara 
que algun punt de les ordenances perjudica als habitants de Santa Eulàlia, el 
context de la situació no permet altre posició. 
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 7 regidors de CIU i PP. 
Votaren en contra cinc regidors. Dos de I-ERC; dos del  PSC, i el regidor de ICV-
EUIA. 
 
Posat a votació s’aprova pel vot favorable de 7  regidors. 6 de CIU i 1 del 
PP.  
Vots en contra de 3 regidors:  2 d’I-ERC i 1 d’ICV-EUIA 
Abstencions: 2 dels regidors del PSC, 
 
I a les 8,30,  es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, el 
secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
L’Alcalde  


