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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           17/12/2019 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 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Abraham Requena Ruiz 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 

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

dia 17 de desembre de 2019, 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 
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ORDRE DEL DIA: 
 
1. Suspensió de llicències a la Zona del Rieral clau R4a Edificació en bloc aïllat, ús 

aparcament planta baixa 
 

2. Aprovació del pressupost i plantilla 2020 de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana i de l'Organisme Autònom Set Comunicació 

 
L'alcalde excusa l'assistència del regidor de SER-CP, Abraham Requena, per motius 
de salut. 
 
1. Suspensió de llicències a la Zona del Rieral clau R4a Edificació en bloc 
aïllat, ús aparcament planta baixa.    
 
La zona del Rieral del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana s’ha convertit en el  eix 
principal del municipi, tant pel que fa al comerç local com a la prestació de serveis, 
així com a altres usos destinats a serveis de les persones. 
 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió 
del 23 d’abril de 2015, i publicat als efectes de la seva executivitat en el DOGC número 
6958 el 17/09/2015, preveu per a la zona d’ordenació oberta, “Clau R4a. Edificació 
en bloc aïllat”, l’ús de garatge col·lectiu en planta baixa, definit ens els articles “123.3. 
Regulació específica de les subzones” i “278. Condicions per als locals destinats a 
aparcament de vehicles.” 
 
La possibilitat d’establir aparcaments de vehicles en plantes baixes xoca frontalment 
amb la necessitat de preservar un dels principals actius del municipi, com és la zona 
comercial del Rieral, pel que fa a la seva aportació econòmica i de generació 
d’ocupació. 
 
Les noves necessitats del municipi fan necessari l’estudi dels usos permesos en les 
plantes baixes de la zona qualificada amb la “Clau R4a. Edificació en bloc aïllat”, de 
la zona del Rieral, per tal d’adaptar aquests a la demanda comercial de la zona . 
 
Vist i l’informe en relació a la suspensió de llicències en l’àmbit de la clau R4a zona 
del Rieral, 
 
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar, a l’empara d’allò que disposa l’art. 73 del decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i de conformitat 
amb l’art. 102 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
la Llei d’Urbanisme, la suspensió potestativa per el termini d’un any de la tramitació 
de llicències de la zona qualificada amb la “Clau R4a. Edificació en bloc aïllat”, de la 
zona del Rieral, per a l’ús d’aparcament de vehicles en planta baixa, amb la finalitat 
d’estudiar-ne la formació o la reforma de l’instrument de plantejament pertinent. 
L’abast territorial és el que ve establert en el plànol de delimitació que consta en 
l’expedient.  
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Segon.- Disposar que la durada màxima de la suspensió de l’atorgament de llicències 
que es produeix de manera potestativa per a l’estudi de la formació o reforma de 
planejament serà d’un any d’acord amb el que prescriu l’article 74.1 TRLU.  
 
Tercer.- Acordar l’inici dels treballs d’estudi per la modificació del planejament en 
relació als usos permesos en les plantes baixes de la zona qualificada amb la “Clau 
R4a. Edificació en bloc aïllat”, de la zona del Rieral, per tal d’adaptar aquests a la 
demanda comercial de la zona.  
 
Quart.- Ordenar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en compliment de l’article de l’article 73.3 TRLU, i al taulell d’anuncis 
municipal així com al web de l’Ajuntament, fent constar que el plànol de delimitació 
de l’àmbit de suspensió, que s’incorpora, haurà d’estar a disposició dels ciutadans 
durant el termini de suspensió, de conformitat a allò que disposa l’article 8.5 TRLU. 
 
Contra el present acord es podrà interposar pels interessat,  amb caràcter potestatiu, 
recurs de reposició davant el mateix òrgan que el dicti, en el termini d’un mes des de 
la publicació de l’esmentat Edicte o recurs contenciós administratiu davant la 
jurisdicció contenciosa-administrativa en el termini de dos mesos comptats a partir 
del dia següent al de la publicació d’aquest anunci, de conformitat amb l’article 46 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.   
 
Intervencions 
 
L’alcalde, explica el contingut d’aquesta proposta i la seva motivació.  
 
La Secretària, procedeix a llegir els acords de la proposta. 
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La Sra. Cristina Gallego, manifesta que votaran a favor, ja que això significa que l’eix 
comercial de Santa Eulàlia podrà créixer i no es veurà perjudicat. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat.  
 
 
Aprovació del pressupost i plantilla 2020 de l'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 
2020, 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 2018; 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 i informe d’estabilitat. 
 
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 2020, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS Ajuntament 
Set 

Comunicació Eliminacions 
TOTAL 

CONSOLIDAT 
Capítol I: Impostos Directes 4.009.639,49 0,00 0,00 4.009.639,49
Capítol II: Impostos Indirectes 89.729,04 0,00 0,00 89.729,04
Capítol III: Taxes i Preus Públics 1.203.985,05 0,00 0,00 1.203.985,05
Capítol IV: Transferències 
Corrents 2.203.571,33 95.674,35 -94.674,35 2.204.571,33
Capítol V: Ingressos 
Patrimonials  154.522,80 0,00 0,00 154.522,80
Capítol VI: Alienació 
d'Inversions Reals 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VII: Transferències de 
Capital 489.367,66 0,00 0,00 489.367,66
Capítol VIII: Actius Financers 0,00 0,00 0,00 0,00
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Capítol IX: Passius Financers 384.074,70 0,00 0,00 384.074,70
TOTAL 8.534.890,08 95.674,35 -94.674,35 8.535.890,08

DESPESES Ajuntament 
Set 

Comunicació Eliminacions 
TOTAL 

CONSOLIDAT 
Capítol I: Personal 3.041.768,77 77.974,35 0,00 3.119.743,12
Capítol II: Béns Corrents i 
Serveis 3.767.458,76 6.700,00 0,00 3.774.158,76
Capítol III: Despeses de Capital 18.310,00 0,00 0,00 18.310,00
Capítol IV: Transferències 
Corrents 476.055,96 11.000,00 -94.674,35 392.381,61
Capítol V: Fons de Contingència 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol VI: Inversions Reals 1.140.961,36 0,00 0,00 1.140.961,36
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 90.335,23 0,00 0,00 90.335,23
TOTAL 8.534.890,08 95.674,35 -94.674,35 8.535.890,08

 
Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a 
l’exercici de 2020 que s’annexa: 
 

 
DENOMINACIÓ PLAÇA GRUP PLACES VACANTS 
Tècnic Servei Joventut A2 1 1 
Educador Social A2 1 0 
Dinamitzadora Cultural A2 1 0 
Tècnica Medi Ambient A2 1 0 
Treball Social A2 1 0 
Mestre Escola Bressol A2 2 0 
Tècnic Esports A2 1 0 
Tècnic Promoció Econòmica A2 1 1 
Tècnic Comunicació A2 1 1 
Tècnic Educació A2 1 1 
Psicòleg A1 1 0 
Tècnic Auxiliar de Biblioteca C1 3 0 
Educadora C1 6 1 
Tècnic d'acollida C1 1 1 
Encarregat brigada Obres C2 1 0 
Auxiliar administrativa C2 5 5 

ESCALA  SUBESCALA CATEGORIA GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
Hab. Caràcter 
Nacional 

Secretari Secretari A A1 1 1
Interventor Interventor A A1 1 1

Administració 
general 

Tècnica  TAG A A1 3 2
Administrativa   C C1 5 2

Administració 
especial 

Tècnica 

Arquitecta A A1 1 1
Enginyer 
Tècnic A A2 1   
Arquitecta 
tècnica A A2 1 1
Delineant C C1 1   

Serveis 
especials 

Sergent C C1 1   
Caporal C C1 2 2
Agents C C2 13 4
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DENOMINACIÓ PLAÇA GRUP PLACES VACANTS 
Auxiliar Administrativa policia C2 2 2 
Auxiliar educadora C2 2 0 
Auxiliar Serveis Socials C2 1 0 
Oficial 1a C2 3 0 
Conserge Escola E 2 1 
Vigilant poliesportiu E 3 1 
Personal Neteja E 1 1 
Treballadora Familiar E 1 1 
Conserge Instal·lacions 
Esportives E 1 0 
Peó Brigada E 10 7 
Conserge Centre Cívic La Fàbrica E 2 1 

 
 
Tercer.- Declarar no disponibles 25.000 euros de l’aplicació pressupostària 1-1532-
210001 Via Pública fins que no es tingui la certesa de la liquidació del PIE. En cas que 
l’import sigui inferior s’ajustarà, en cas que sigui superior es podrà disposar dels 
25.000 euros.  
 
Quart.- 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 
 
La Sra. Marta Domínguez, procedeix a explicar els punts més importants del 
pressupost 2020. 
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que els pressupostos son un moment molt 
important. Avança que el seu vot s’abstindran. Considera que estan en un moment 
bo, i que és el moment d’iniciar nous projectes, ja que la economia municipal ho 
permet, per tant s’ha d’augmentar la despesa i la inversió. Cal un projecte que exigeixi 
noves inversions i nous serveis, com per exemple el Bus Local, creu que és un servei 
que està a les nostres mans. Un altre projecte és el centre de dia per a gent gran 
entre molt d’altres. Creu que hi ha una part d’ambició que no s’acaba de veure en 
aquest pressupost. Per altra banda està a favor de reforçar la seguretat al municipi 
amb la creació de noves places d’agents de Policia Local. Remarca que per la seva 
part, l’acord amb el govern segueix vigent.  
 
Pel que fa al pressupost de Set Comunicació, creu que és una oportunitat única pel 
nostre municipi, ja que és una especificitat de Santa Eulàlia, considera que s’ha de 
tenir molta cura de Set Comunicació i celebra que ben aviat tinguem un nou espai. 
 
La Sra. Susana Barroso, manifesta que C’S es va presentar a les eleccions a Santa 
Eulàlia, per tal de millorar la vida dels ciutadans de Santa Eulàlia de Ronçana. 
Considera que els pressupostos presentats segueixen una línia molt lineal des del 
2015. Considera que no hi ha un projecte per tal d’augmentar la industria i els 
habitatges al municipi. Pel que fa a les inversions en els edificis municipals, creu que 
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cada any hi ha pressupostat menys diners per aquests equipaments, i per altra banda 
en el pressupost de Set Comunicació, s’ha vist augmentat, pel seu grup no és prioritari 
realitzar un nou plató per a Set comunicació. Respecte a la seguretat municipal creu 
que no s’ha invertit suficient, i considera que s’ha de destinar més recursos en aquest 
àmbit. Creu que s’ha de tenir més en compte a la oposició i per tot això votaran en 
contra.  
 
L’alcalde, celebra les aportacions dels diferents grups, i manifesta que en moltes 
d’elles hi estan d’acord, però que aquest primer any no tenies recursos per a tot i han 
impulsat noves regidories per tal de millorar els serveis a la població. Per altra banda 
comenta que en el moment en que les subvencions arribin, s’hauran de fer 
modificacions de crèdit ja que es disposarà de més recursos econòmics.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb el següents 
vots.  
 
A favor: 9 PU 
Abstencions: 2 I-ERC 
En contra: 1 C’s 
 
I a ¾ de 8 del vespre 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 


