
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 

  

Caràcter:       Ordinari 

Data:           29 de novembre de 

2012 

Lloc:              Sala de Plens de 

l'Ajuntament 

 

 

 

Assisteixen 

 

Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

ISABEL VALLS BASSA 

ARACELI POLO VELASCO 

JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA 

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 19:00 

hores del dia 29 de novembre 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 Ordinari, 

en primera convocatòria, del ple de 

l'Ajuntament. 

 

Obert l’acte per la presidència, 

es procedeix al debat dels assumptes 

inclosos en el següent 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

 

 

 

 



 

1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE  30 d'octubre de 2012  

 

2. L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de  

30 d'octubre de 2012, la qual s’aprova per unanimitat. 

 

3. Informació diversa 

 

4. Aprovació actualització del Pla d'Actuació Municipal per a emergències 

d'inundacions. 

Atès l’acord del Ple municipal de data 5/11/2009  d’aprovació del Pla d’actuació 

municipal per a emergències d’inundacions.  

 

Atès que el Programa d’Implantació i Manteniment preveu que s’ha de realitzar una 

actualització sempre que existeixi algun canvi que no impliqui una modificació 

substancial del Pla, 

 

Atès que s’ha procedit a la modificació de la fitxa d’actuació núm. 9, amb motiu de 

la nova construcció  de la passera del gual de Sant Isidre i dels noms i càrrecs dels 

responsables tècnics i polítics per adequar-los a l’organització actual de 

l’Ajuntament,  

 

Atès que correspon als plens municipals l’aprovació dels plans municipals 

d’emergències i, en segona instància, sotmetre’ls per a ser homologats davant la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya, tal i com determina l’article 1.1 i ss. Del 

Decret 210/1999 de la Generalitat de Catalunya. 

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer- Aprovar la modificació i actualització del Pla d’actuació municipal per a 

emergències d’inundacions de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Segon.- Exposar aquest acord i la documentació corresponent a informació pública 

per termini de 30 dies hàbils comptats a partir del següent a la publicació d’aquest 

edicte al BOP i al DOGC, En el cas de no presentar-se reclamacions, al· legacions ni 

suggeriments, quedarà definitivament aprovat sense necessitat d’un nou acord.  

 

Segon.- Trametre’l a la Direcció General de Protecció Civil del Departament 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui homologat per la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya, tal i com preveu el Programa 

d’Implantació i Manteniment. 

 
 

5. Ratificació de l'acord de modificació dels estatuts del Consorci per a la 

Defensa de la Conca del riu Besòs. 

Atès que existeix la voluntat i l’oferiment per gestionar des del Consorci, els serveis 

de clavegueram dels ajuntaments consorciats,  

 

Atès que els estatuts del Consorci no recullen explícitament l’activitat de 

clavegueram com a funció o actuació, tot i que fan referència genèrica a tot el cicle 

de l’aigua i, tot i què, com a ens local, el Consorci tindria competències sobre el 



 
clavegueram i el tractament d’aigües residuals, cal adaptar els estatuts explicitant 

l’actuació de sanejament en baixa als claveguerams municipals. 

 

Atès que des de l’any 1997, darrera versió d’estatuts no s’havien actualitzat, cal 

aprofitar el procés de modificació proposat per incorporar aquells aspectes que 

havien quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves tecnologies i/o 

novetats legislatives. Es proposen un seguit de modificacions en la línia de; 

l’actualització de dades amb les successives incorporacions, eixamplar els àmbits 

d’actuació, millorar l’eficiència i detallar, en allò possible, les competències dels 

diferents òrgans. 

 

Atès que per continuar amb la tramitació legal de l’expedient, i d’acord amb l’article 

322 del ROAS, és necessari que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, com a 

membre consorciat, ratifiqui l’acord  d’aprovació de la modificació dels estatuts,  

 

Vist l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la 

Conca del riu Besòs,  

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta General del Consorci  de data 28 de febrer de 

2012, d’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la 

Conca del Besòs. 

 

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 

dels precedents acords. 

 

Tercer.- Notificar el present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del 

Besòs. 

 
 

6. Resolució al·legacions i aprovació definitiva, si s'escau, d'imposició i 

ordenació de contribucions especials per finançar les obres de pavimentació i 

adequació del Carrer Farigola 

Per Acord del Ple de data 27 de setembre de 2012, es va acordar aprovar 

provisionalment la imposició de contribucions especials per finançar la realització de 

les obres de “Projecte de pavimentació de la calçada i adequació dels serveis al 

carrer Farigola (tram entre Camí Salve Regina  i límit amb UAU-10 Salve Regina). 

Durant el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació provisional. s’han 

interposat diferents  reclamacions, entre las que figuren les següents: 

 

1) - Na Anna Mª Puigdomènech Villegas. 

2) - Na Mª Carme Calvete Bosch. 

3) - En Miquel Pérez; En Esteve Carreras; En Xavier Masegosa; En Nestor Fullá; En 

Javier Masegosa; Na Mª Carme Calvete, i l’empresa Finques Santa Eulàlia SL. 

  

Respecte a les al·legacions presentades cal dir:  

 

1) Que la al·legació de Na Anna Mª Puigdomènech Villegas, pretén que es computi 

la superfície registral acreditada, i no la superfície cadastral. 



 
Al respecte s’ha de dir que cal considerar como a superfície acreditada i vàlida  la 

superfície registral de 1.089,77 m2. 

 

2) Que en la al·legació de Na Mª Carme Calvete es plantegen diferents qüestions, 

inicialment referides al projecte d’obres però amb incidència en l’expedient, que cal 

donar resposta, i referents a: 1) Que no es pot considerar un projecte d’urbanització 

complert al no contemplar la previsió adequar el clavegueram, ni modificar 

l’amplada de les voreres, ni soterrar el serveis d’electricitat i telèfon. 2) Que 

l’aplicació de contribucions especials implica a l’obtenció d’un benefici pel subjecte 

passiu, però el que s’obté es molt relatiu, ja que davant de la seva casa tan sols 

s’efectuarà l’asfalta’t, i la vorera existent s’havia destruït per un accident del serveis 

municipals. 3) Que amb la compra del terreny ja va pagar el clavegueram i 

l’electricitat, i ara suposaria tornar a pagar-los. 4) Que per la situació de crisi la 

repercussió del cost de les obres als veïns, hauria de ser del 80 per cent en comptes 

del 90 per cent. 5) Que el pagament de les obres s’hauria de poder efectuar en 2 

anys. 

Al respecte s’ha de dir: a) Que l’obra projectada es una obra ordinària i en cap cas 

es tracta, ni tampoc s’ha tramitat, com  projecte d’urbanització integral. b)Que no 

es pot atendre la al·legació de no ser possible la aplicació de contribucions especials 

al resultar evident, que la realització les obres de pavimentació de la calçada per 

l’ajuntament, comporten l’obtenció d’un benefici i d’un increment del valor dels 

immobles. c) Que del fet que en data 29 de gener de 1983, l’ajuntament gires uns 

càrrecs als propietaris per millores en el subministrament d’aigua, segons s’acredita 

amb la documentació i fotografies que s’acompanyen en l’al·legació, no impedeix les 

exaccions actuals, i els nous serveis constitueixen no tan sols una renovació, sinó 

també ampliació dels existents. d) Que les dificultats derivades de l’actual situació 

econòmica s’han previst, i per això s’ha establert la possibilitat de fraccionament de 

les quotes i dels ajornaments que es concerten. e) Respecte a la possibilitat que 

s’indica d’efectuar el pagament fins a cinc anys, cal dir que l’article 32.3 del RDL 

2/2004, de 5 de març, esmentat, remet entre d’altres disposicions, al article 65 de 

la Llei 58/2003, de 17 de desembre,que determina que les quantitats ajornades 

hauran de garantir-ne amb aval solidari d’entitat de crèdit, societat de garantia 

reciproca o certificat de segur de caució, i el interès de demora que s’aplicarà serà el 

interès legal dels diners que correspongui fins la data del ingrés.   

 

3.- Que les al·legacions formulades per En Miquel Pérez; En Esteve Carreras; En 

Xavier Masegosa; En Nestor Fullá; En Javier Masegosa; Na Mª Carme Calvete, i 

l’empresa Finques Santa Eulàlia SL, manifesten el seu desacord amb la quota 

assignada a la parcel·la del carrer Farigola 13, propietat del Sr. Xavier Requena  

Carrera, pel motiu que les quotes aplicades no son per metres de façana, sinó per 

superfície de parcel·la, afegint que quan es va pavimentar el carrer del Camí de 

Salve Regina, al que la parcel·la també dona façana, va tenir un cost zero. 

Conseqüentment demanen s’apliqui una nova quota que resulti del còmput sobre la 

tercera part de la superfície de la parcel·la. 

Al respecte s’ha de dir que el principi de justa distribució de les carregues imposa 

reformular el càlcul, i dibuixar la superfície de terreny a computar en 615,44 m2.   

 

Vist el informes tècnics i jurídics emesos, i el que estableixen el arts. 28 i ss. del 

RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes Locals, i la resta de disposicions d’aplicació.  

Es proposa al ple de la Corporació: 



 
Primer.- Estimar les reclamacions presentades per la Sra. Anna Puigdomenech 

Villegas, i la conjunta encapçalada pel senyor Miquel Pérez.  

Segon.- Desestimar, pel motius exposats al antecedents, l’al·legació efectuada per 

la senyora Carme Calvete i Bosch. 

 

Tercer.- Aprovar de forma definitiva la imposició de les contribucions especials para 

finançar la realització de les obres de “Projecte de pavimentació de la calçada i 

adequació dels serveis al carrer Farigola (tram entre Camí Salve Regina  i límit amb 

UAU-10 Salve Regina), segons les determinacions i distribució de la base imposable: 

- Cost previst de les obres i serveis, descomptats si escau les subvencions i d’acord 

amb els documents que recolzen el present acord, ascendeix a 50.999,07 euros. 

- La quantitat a repartir entre els beneficiaris ascendeix a: 45.899,16 euros, que 

representa el 90 % del total del cost previst. 

- Els criteris de repartiment utilitzats han estat la superfície del terreny. 

Quart.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 

d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 

aplicables, segons consta en el document annex. 

Cinquè.- Publicar al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 

Província el text literal del present acord a l’efecte previst a l’article 17 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, advertint que contra el mateix es pot interposar 

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província davant la Sala del Contenciós 

Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Barcelona. 

Sisè.- Notificar el present acord a cadascun dels subjectes passius beneficiaris si 

aquests o el seu domicili fossin coneguts, i, en el seu defecte, per edictes, advertint-

lo que davant el mateix cap interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a 

comptar des de la recepció de la notificació o publicació per edictes, i davant el Ple 

de la Corporació, havent d’entendre’s com desestimat en cas de no resoldre’s en el 

termini d’un mes, podent interposar davant la seva desestimació, expressa o 

presumpta, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos si la 

resolució fos expressa o de sis si fos presumpta, i davant el Jutjat del Contenciós 

Administratiu de Barcelona. 

 
 

7. Ampliació del termini d'exposició pública de l'Avanç del POUM. 

El ple de l’ajuntament de data 27 de setembre de 2012, va acorda entre d’altres, 

aprovar l’Avanç de Planejament del POUM de Santa Eulàlia de Ronçana i exposar-lo 

al públic pel un termini de 30 dies per tal que es pugui consultar la documentació i 

formular els suggeriments i/o alternatives que consideri convenients. 

 

Atès que l’esmentat termini d’exposició  pública finalitza el dia 22 de desembre, i  

que aquesta corporació, considera, per la importància del tema, un termini 



 
insuficient perquè els veïns del poble puguin consultar-lo i formular, si es creu 

oportú,  qualsevol suggeriment i/o alternativa l respecte,   

 

Es proposa al ple l’adopció del següent acord: 

 

PRIMER.- Ampliar el termini d’exposició al públic de  l’Avanç de Planejament del 

POUM de Santa Eulàlia de Ronçana pel termini d’un mes, a comptar des del dia 22 

de desembre, data en que finalitza l’exposició reglamentaria i obligatòria,   per tal 

que es pugui consultar la documentació i formular els suggeriments i/o alternatives 

que es considerin convenients. 

 
 

8. Aprovació expedient de modificació de crèdit  del pressupost núm 10-2012 

Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de 

modificació de crèdits pressupostaris 10/2012, per la qual es proposa: 

 

La modificació de crèdits número 10/2012 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana implica: 

 

a) Crèdit extraordinari per assignar crèdit per la comptabilització de despeses 

procedents d’anys anteriors que o bé no es van imputar pressupostàriament 

(i que estaven registrades al compte 413 “Factures Pendents d’Aplicar al 

pressupost”) o no s’havien registrat al pressupost; i que d’acord  amb el 

Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, han estat informades i incloses 

dins el procediment per al pagament als proveïdors mitjançant el mecanisme 

de finançament regulat al RDLlei esmentat. 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 29 de novembre de 2012. 

 

Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les 

bases d’execució del pressupost per a l’any 2012. 

 

És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’Hisenda proposa a la 

Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost 

vigent número 10/2012, d’acord amb el següent detall: 

 

a) Creació de 27 aplicacions pressupostàries de capítols II i VI finançades amb un 

increment dels ingressos de capítol IX procedents del préstec ICO concertat a arrel 

del RD Llei 4/2012. 

 

Aquestes aplicacions pressupostàries s’utilitzaran per reconèixer pressupostàriament 

despeses procedents de 2010 i 2011 que no es van aplicar al pressupost i que han 

estat pagades en el marc del RD Llei 4/2012. 

 

 

a) Crèdit extraordinari       

Despeses en 
augment         



 

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual Modificació 
Consignació 

Final 

          

1/912/226887 Atencions representatives 2011. RD Llei 4/2012 0,00 300,00 300,00 

1/920/220886 Material Ordinari Oficina Ajuntament 0,00 2.910,30 2.910,30 

1/920/220887 Despeses Arts Gràfiques 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 5.412,66 5.412,66 

1/920/220888 Adquisició publicacions 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.129,26 1.129,26 

2/321/212887 Manteniment alarmes escoles bressol 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 651,07 651,07 

2/321/212888 
Manteniment Escola Bressol Font del Rieral 2011 RD LLEI 
4/2012 0,00 1.799,09 1.799,09 

2/321/227885 
Servei Neteja Escola Bressol Font del Rieral 2011 RD LLEI 
4/2012 0,00 8.685,60 8.685,60 

2/321/227886 Servei Neteja Escola Bressol Alzina 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 19.852,80 19.852,80 

2/321/227887 Servei Neteja CEIP Santa Eulàlia 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 29.779,20 29.779,20 

2/321/227888 Servei Neteja CEIP Ronçana 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 27.711,24 27.711,24 

2/330/227888 Servei Neteja la fàbrica 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 8.602,92 8.602,92 

2/332/212888 Manteniment ascensor Biblioteca 2011. RD LLEI 4/2012 0,00 513,30 513,30 

2/332/220888 Material Ordinari Biblioteca 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.230,28 1.230,28 

2/332/227887 Servei Neteja Biblioteca 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 7.894,62 7.894,62 

2/332/622888 Biblioteca. 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 10.455,00 10.455,00 

2/920/227887 Servei Menjador IES 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.482,30 1.482,30 

3/151/210888 Manteniment via pública 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 522,85 522,85 

3/162/227887 
Servei Recollida Municipal de Residus 2010-2011 RD LLEI 
4/2012 0,00 78.928,53 78.928,53 

3/162/227888 Tractament de Residus 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 47.376,40 47.376,40 

3/440/223888 
Servei Vigilància aparcament de camions 2011 RD LLEI 
4/2012 0,00 2.119,76 2.119,76 

3/441/223888 Transport Públic. Autobús 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 76.789,01 76.789,01 

3/920/212887 Manteniment alarmes ajuntament 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 1.259,67 1.259,67 

3/920/212888 
Conservació i Manteniment Edifici Ajuntament 2011 RD LLEI 
4/2012 0,00 468,46 468,46 

5/338/226888 Festes 2010-2011. RD LLEI 4/2012 0,00 3.559,64 3.559,64 

5/920/222888 Missatgeria varia 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 2.028,93 2.028,93 

6/231/227888 Assistència persones dependents: SAD 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 922,57 922,57 

7/920/224888 Primes assegurances 2011 RD LLEI 4/2012 0,00 21.814,98 21.814,98 

          

  Total augment   364.200,44   

     

Ingressos en 
augment         

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
Final 

91399  PRÉSTEC ICO REBUT RD Llei 4/2012  0,00 364.200,44 364.200,44 

          

  Total augment   364.200,44   

 



 
 

Segon .-  Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 

tauler d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, 

durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que 

no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat 

d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i 

RD 500/1990.  

 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per  

 

9. Afers urgents i sobrevinguts 

 

10. Precs i preguntes 

 

I a a les nou del vespre, 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     Josep Lluís Llavata i Ferrer 


