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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           29/09/2022 19:00:00 
Lloc:             sala de plens 
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró 
Ana Arrieta Graus 
Manel Imedio Bernardo  
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
Arnau Queralt Bassa 
Susana Barroso Valverde 
 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
Tècnic Administració General 
Sergi Ferrer Polo 
 
 
 

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

dia 29 de setembre de 2022, a les 19:14 h 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 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 
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ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 

2. Condemna conjunta als actes vandàlics i incívics que pateix el municipi 
 
3. Informació diversa 
 
4. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
5. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci Besòs Tordera  

 
6. Aprovació definitiva la desafectació del tram del camí municipal "Camí de la 

Campinya a Can Gafa" 
 

7. Aprovació Compte General 2021: Ajuntament i Set Comunicació 
 

8. Modificació de Crèdit 16/2022: Suplement de Crèdit finançat amb RTDG 
 

9. Modificació de Crèdit 17/2022 Suplement de Crèdit finançat amb RTDG 
 

10. Afers urgents i sobrevinguts 
 

11. Precs i preguntes 
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1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
L’alcalde informa, que es portarà a aprovació en el següent ple 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=0.0&endsAt=25.0 
 
2.- Condemna conjunta als actes vandàlics i incívics que pateix el municipi 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=25.0&endsAt=154.0 
 
3.- Informació diversa 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=154.0&endsAt=609.0 
 
 
4.-Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia    
 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions dictades durant els mesos de juliol i 
agost del 2022, que corresponen als números del 273  al 373 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=609.0&endsAt=617.0 
 
 
5.- Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci Besòs Tordera     
 
 
PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
DEL CONSORCI BESÒS TORDERA 

L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
(LRJSP), defineix els consorcis com a entitats de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i diferenciada, creades per vàries administracions públiques o entitats 
integrants dels sector públic institucionals, entre sí o amb participació d’entitats 
privades, per al desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de 
l’àmbit de les seves competències. 

L’article 120 de la LRJSP disposa que els Estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit de conformitat amb el previst a 
l’esmentat article, establint criteris per a la seva adscripció en el seu apartat segon, 
ordenant-los per prioritat en la seva aplicació i, referits a la situació del primer dia de 
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l’exercici pressupostari, el Consorci quedarà adscrit , en cada exercici pressupostari, 
i per tot aquest període, a l’administració pública que: 

a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern 
b) Tingui facultats per a nomenar o destituir a la majoria de membres dels òrgans 

executius. 
c) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria dels membres del personal 

directiu. 
d) Disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci degut a una normativa 

especial. 
e) Tingui facultats per nomenar o destituir a la majoria de membres de l’òrgan 

de govern. 
f) Financi en més del cinquanta per cent, en el seu defecte, en major mesura, 

l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint en compte tant l’aportació del 
fons patrimonial com el finançament concedit cada any. 

g) Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial. 
h) Tingui major número d’habitants o extensió territorial depenent de si els fins 

definits en els estatuts estan orientats a la prestació de serveis a les persones 
o al desenvolupament d’actuacions sobre el territori. 

Ara bé, el fet de que estigui adscrit a un ens local no implica que hi hagi dependència 
orgànica sobre el mateix, ja que el mateix article 120 de la LRJSP, en el seu apartat 
quart, preveu la possibilitat de modificar dita adscripció, de manera que qualsevol 
canvi d’adscripció a una administració pública, sigui quina sigui la seva causa, 
comportarà la modificació dels Estatuts del Consorci en un termini no superior als sis 
mesos, comptats des de l’inici de l’exercici pressupostari següent a aquell en el que 
es va produir el canvi d’adscripció. 

D’acord amb les regles d’adscripció establertes, a la DA 20a de la LRJPAC/LRSAL, per 
Resolució de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat -IGAE-, d’1 de febrer 
de 2015, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques disposà que l’Administració 
d’adscripció del Consorci havia de ser l’Àrea Metropolitana de Barcelona -AMB-. 
D’acord amb aquesta Resolució de l’IGAE i de l’article 120 LRJSP, que va substituir el 
règim dels consorcis establert per la LRSAL, la darrera modificació dels Estatuts del 
Consorci, aprovada per Junta General del 10 de desembre de 2014, publicat al BOPB 
el 18 de juliol de 2016, i ratificat pel ple de l’Ajuntament en data 29/01/2015  va 
establir, en el seu article 1.6, que està adscrit a l’AMB. 

El règim jurídic de l’adscripció dels consorcis està regulat per 
l’esmentat article 120.2 de la LRJSP, que no és diferent del que va 
regular la Disposició addicional 20a de la LRJPAC introduïda per la 
LRSAL. D’acord amb aquest règim, cap dels criteris de les lletres a) 
a g) és d’aplicació als ens públics consorciats. Per tant, només resulta 
aplicable l’últim criteri de la lletra h), segons el qual l’Administració 
d’adscripció ha de ser l’ens consorciat de major població o el de més 
territori, en funció que el servei o serveis prestats pel consorci siguin 
serveis a les persones o bé actuacions sobre el territori.  
 
El sanejament en alta d’aigües residuals és clarament un servei al 
territori entès com a sistema o sistemes de sanejament o 
aglomeració urbana, mentre que no té pas res a veure amb un servei 
a les persones, individualment considerades, com podria ser els de 
sanitat, educació o serveis socials. El caràcter nítidament territorial 
del servei públic de sanejament d’aigües residuals -a càrrec d’ens 
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representatius de l’aglomeració urbana- es palesa tant a la Directiva 
91/271/CEE, de 21 de maig, com a la seva transposició pel Reial 
Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre sobre tractament d’aigües 
residuals urbanes, i l’esmentat Decret 130/2003, de 13 de maig, que 
aprova el Reglament català del servei públic de sanejament. No 
obstant, és partir del criteri poblacional que, erròniament, la 
Resolució de l’IGAE  d’1 de febrer de 2015 va establir que l’AMB havia 
de ser l’Administració d’adscripció i així es va incorporar en la darrera 
modificació dels Estatuts. 
 
Doncs bé si, l’adscripció del Consorci s’ha de regir pel criteri d’ens 
consorciat amb major extensió territorial, en funció de la naturalesa 
territorial dels serveis de sanejament d’aigües residuals que presta, 
resulta que la superfície de l’AMB1 és de 636 km2, mentre que la 
superfície de la comarca del Vallès Oriental2 és de 734,96 km2. Per 
tant, en aplicació estricte de l’article 120.2 h) de la LRJSP, a qui 
correspon ser Administració d’adscripció del Consorci és al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i no a l’AMB. 
 
Atès que la Resolució de l’IGAE és merament indicativa i que el que 
és legalment imperatiu és l’adscripció del Consorci a algun dels ens 
consorciats, res impedeix canviar l’Administració d’adscripció i 
adscriure el CBT al Consell Comarcal del Vallès Oriental, en aplicació 
dels criteris de l’article 120.2 de la LRJSP. A aquests efectes cal 
modificar els Estatuts, conforme que preveuen els articles 313 i 322 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
És procedent també modificar els Estatuts en altres aspectes. El més 
rellevant és el d’agrupar els ens consorciats en tres grups, segons el 
nivell d’actuació del Consorci. Grup A, format pels municipis als quals 
el CBT presta el servei de sanejament en alta d’aigües residuals o 
que tenen delegada la gestió del servei de clavegueram. Grup B, 
integrat pels municipis que participen en el Consorci a efectes 
coordinació. I Grup C, al qual passen a integrar-se les entitats 
supramunicipals que també participen en el CBT amb finalitat de 
coordinació, concretament, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona,  la Diputació de Barcelona i altres 
que en futur es poguessin consorciar amb aquesta mateixa finalitat. 
Aquesta diferent agrupació dels ens consorciats comporta la 
modificació de la integració dels òrgans de govern i la del vot 
ponderat els ens consorciats. Altres modificacions diverses tenen la 
finalitat d’actualització dels Estatuts. 

 

Amb aquesta finalitat, la Junta General del Consorci Besòs Tordera en sessió ordinària 
celebrada el 22 de juny de 2022, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació dels seus Estatuts, per tal de modificar l’adscripció del Consorci de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al  Consell Comarcal del Vallès Oriental. Igualment 

 
1 www.amb.cat/web/area-matropolitana/coneixer-l-area-metropolitana/localitzacio-i-usos-del-sol 
 
2 www.vallesoriental.cat/la-comarca/el-valles-oriental 
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aprofitant l’avinentesa es modifiquen altres aspectes com és el d’agrupar els ens 
consorciats en tres grups, segons el nivell d’actuació del Consorci. Aquesta diferent 
agrupació dels ens consorciats comporta la modificació de la integració dels òrgans 
de govern i la del vot ponderat els ens consorciats. Altres modificacions diverses tenen 
la finalitat d’actualització dels Estatuts, per adaptar-los a la normativa vigent o per 
adaptar-se al funcionament del propi Consorci. 

En relació amb els aspectes procedimentals, el propi article 120 de la LRJSP indica 
que el canvi d’adscripció no requereix de dos tràmits, sinó que en la pròpia modificació 
dels Estatuts ja poden recollir tant el canvi d’adscripció com la resta de modificació 
que resultin necessàries per a adaptar-se a la legislació vigent. 

Quant al procediment, la LRJSP no estableix cap procediment per a la modificació dels 
estatuts, pel que s’haurà d’estar a la normativa autonòmica o, en el seu cas, al que 
estableixin els propis estatuts.  En aquest sentit, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, regula la modificació dels Estatuts dels Consorci, establint que 
requereix l’acord del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en 
formen part, acordada amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera 
que els ens participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública 
pel període de 30 dies. 

Vist l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, i els 
corresponents dels actuals Estatuts vigents. 

Vist l’informe de Secretaria de data 20 de setembre de 2022 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 
2022, d’acord amb el text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-
ne part del mateix a tots els efectes legals. 

SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats 
que han exercit la iniciativa. 

QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període 
d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en 
nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents 
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, 
així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Besòs Tordera, als efectes 
escaients. 

 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=617.0&endsAt=950.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
6.- Aprovació definitiva la desafectació del tram del camí municipal "Camí 
de la Campinya a Can Gafa"    
 
Vist l’expedient tramitat per a la desafectació del tram de camí municipal situat al 
paratge de Can Gafa, amb referència cadastral 08248A00709008, amb la finalitat de 
modificació el traçat d’aquest camí, al seu pas per la finca de titularitat de la Sra. 
Maria Asunción Zavala Durán. 
 
En conseqüència, l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 21 de juliol de 2022 
va aprovar inicialment la desafecció al domini públic de referència. 
En conseqüència, l'acord d'aprovació inicial es va publicar al tauler d'anuncis d'aquest 
ens local, i al Butlletí Oficial de la Província en data 1 d’agost de 2022. 
 
Durant el període d'exposició pública no s'han presentat al·legacions. 
 
Considerant que queden plenament acreditades l'oportunitat i legalitat de la 
desafecció del compliment de l'exigit per l'article 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i l'article 8 del Reial Decret 
1372/1986, de 13 de juny, pel qual és aplicable el Reglament de Béns de les Entitats 
Locals -RBEL-. 
En conseqüència, la Secretaria General ha emès l'informe preceptiu previst a l'article 
173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, d'acord amb el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals -ROF- . 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament la desafecció del domini públic del tram de camí 
municipal situat al paratge de Can Gafa, amb referència cadastral 08248A00709008, 
amb la finalitat de modificació el traçat d’aquest camí, al seu pas per la finca de 
titularitat de la Sra. Maria Asunción Zavala Durán. 
 
SEGON.- Realitzar l'acte de recepció formal del bé immoble que ha estat desafectat, 
d'acord amb l'article 8.3 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, d'acord amb el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals -RBEL-. 
 
TERCER.- Realitzar els tràmits necessaris per incloure la present modificació de la 
naturalesa del bé a l'expedient de rectificació de l'Inventari Municipal de Béns, i fer la 
corresponent modificació de la inscripció, en el Registre de la Propietat. 
 
QUARTA.- Que l'òrgan municipal competent iniciï l'expedient de permuta de la via 
municipal en desús, d'acord amb la normativa reguladora de béns locals, per a la 
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consecució de l'objecte de la modificació del pas de l’esmentat camí al seu pas per la 
finca, titularitat de Maria Asunción Zavala Durán, d'acord amb la fonamentació 
exposada i que es recull a l'expedient tramitat. 
 
CINQUENA.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  
 
SISENA.- Aquest acord posa fi a la via administrativa, i d’acord amb el que estableix 
l’article 123 i ss. de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, es pot interposar, alternativament, amb 
caràcter potestatiu, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan qui ha dictat 
l’acord, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al de la recepció d’aquesta notificació. 
No obstant això es podrà interposar qualsevol altre recurs que s’estimi oportú. 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 

 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=950.0&endsAt=990.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
7.- Aprovació Compte General 2021: Ajuntament i Set Comunicació    
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2021 de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació es van 
sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen, en data 16 de juny de 2022: 

 
A Santa Eulàlia de Ronçana, essent les 19:12 hores del dia 16 de juny de 2022, 
es reuneix, a les dependències municipals, la Comissió Especial de Comptes 
sota la Presidència del Sr. Francesc Bonet i Nieto, Alcalde-President de la 
Corporació, i amb l’assistència de la sra. Marta Domínguez i Gascó del grup 
municipal Poble Unit, el sr Ramon Vilageliu i Relats del Grup municipal 
Independents – Esquerra Republicana de Catalunya, el sr. Abraham Requena 
i Ruiz, del Grup municipal SER-Candidatura de Progrés i la sra. Susana Barroso 
i Valverde del grup municipal Ciudadanos.  
 
L’únic punt que figura a l’ordre del dia és la rendició, per part del president de 
la corporació, dels comptes corresponents a l’exercici 2021. La sessió s’inicia, 
per ordre del president. L’interventor fa una exposició del Compte General de 
l’ajuntament i de l’Organisme Autònom Set Comunicació.  
 
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 
aprova el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el 
seu Organisme Autònom Set Comunicació de l’exercici 2021 amb el vots 
unànime de de tots dels representants dels grups municipals. 
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DICTAMEN 
 
El Compte General de l’exercici 2021, que correspon als estats comptables de 
la corporació als de l’organisme autònom Set Comunicació, ha estat 
confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 

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

Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL). 
- RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el 
model normal de comptabilitat local Llei 2/2003, de 28 d’abril, Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels Pressupostos dels ens locals. 
 

Els articles 208 a 212 del Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i les Regles 44 a 51 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local (ICAL 
2013 en endavant) regulen el marc normatiu del contingut, formació, i 
aprovació del Compte General de l’entitat local. 
 
Aquest compte general està integrat pels comptes de l’Ajuntament i de 
l’Organisme Autònom Set Comunicació. 
 
Aquest compte general és informat per la Comissió Especial de Comptes i està 
format pels següents estats comptables i documents: 
 

Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 
 

a) El Balanç de situació 
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
c) L’estat de canvis en el patrimoni net 
d) L’estat de fluxos d’efectiu 
e) L’Estat de liquidació del Pressupost 
f) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

o Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de 
l’exercici. 

o Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos 
existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme 
autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els 
saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat 
conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
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. 
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La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 

 
Primer.- INFORMAR favorablement el Compte General de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació de 
l’exercici 2021, integrat pels estats i documents comptables d’ambdues 
Entitats. 

 
Segon.- MITJANÇANT l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, el Compte General 2021 restarà exposat al públic durant un termini 
de 15 dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin presentar 
per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, que 
seran resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes. En cas de no 
presentar-se, s’entendrà definitiu aquest informe i es sotmetrà a l’aprovació 
del Ple. 

 
Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu 
Organisme Autònom Set Comunicació 2021, en el Butlletí Oficial de la Província 
publicat a data 22 de juny de 2022, s’ha publicat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
pel període reglamentari i no s’han formulat al·legacions. 
 
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. 
 
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, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 
2021, integrat pels següents estats bàsics i annexes: 
 

Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 
 

a) El Balanç de situació 
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
c) L’estat de canvis en el patrimoni net 
d) L’estat de fluxos d’efectiu 
e) L’Estat de liquidació del Pressupost 
f) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

a. Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. 
b. Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en 

aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits al 
final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. 
En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s’ha 
d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan 
de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 
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Segon.- Retre el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 202, 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: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=990.0&endsAt=1188.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
8.- Modificació de Crèdit 16/2022: Suplement de Crèdit finançat amb RTDG    
 
Atesa la necessitat de realitzar una modificació de crèdit per suplementar una 
aplicació pressupostària i reconèixer extrajudicialment una despesa de l’exercici 2021 
que, havent-se prestat el servei correctament i existir conveni amb la Diputació de 
Barcelona que regula el servei, no es va tramitar cap procediment.  
 
Vista la resolució d’alcaldia 2022/389 de data 9 de setembre de 2022. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 9 de setembre de 2022. 
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 16/2022 de suplement de crèdit per dotar-
la de més crèdit una aplicació amb saldo insuficient de Capítol II Despeses en Béns 
Corrents i Serveis. 
 
La modificació serà la següent:  
 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 16 - 2021       
SUPLEMENT DE CRÈDIT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDIT   
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignaci

ó Actual 
Modificaci

ó 
Consignaci

ó Final 
          

8-231-
227066 

ASSISTÈNCIA PERSONES 
DEPENDENTS:TELEASSISTÈN
CIA 10.711,69 5.284,74 15.996,43 

          

  
Àrea de despesa Serveis 
Socials   5.284,74   
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  Total increment   5.284,74   
          

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignaci

ó Actual  
Modificaci

ó 
Consignaci

ó Final 
          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA 
PER DESPESES GENERALS 794.167,50 5.284,74 799.452,24 

          
  Total increment   5.284,74   

 
Segon.- Publicar l’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.  
 
Tercer.- Aprovar i aplicar les despeses següents al pressupost de la Corporació per a 
l’exercici 2022: 
 

Aplicació Import Tercer Concepte 
2022 8 231 
227066 

5.284,74 DIPUTACIO DE 
BARCELONA 

TELEASSISTÈNCIA MAIG-AGOST 2021 

 
Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1188.0&endsAt=1271.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 
 
9.- Modificació de Crèdit 17/2022 Suplement de Crèdit finançat amb RTDG    
 
 
La modificació de crèdit número 17/2022 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica suplementar 2 aplicacions de Capítol VI Inversions Reals 
per dotar-les de més crèdit ja que el saldo actual és insuficient. 
 
Vista la resolució d’alcaldia 2022/390 de data 9 de setembre de 2022. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 9 de setembre de 2022. 
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 17/2022 que suplementa dues aplicacions 
pressupostàries de Capítol VI Inversions Reals per dotar-les de més crèdit ja que el 
saldo actual és insuficient. Aquesta modificació es finança en totalment amb 
Romanent de Tresoreria per Despeses Generals . 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17 - 2022       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual Modificació 
Consignació 

Final 
          

1 3321 
632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES 
BIBILOTECA 56.200,00 1.000,00 57.200,00 

1 920 
632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTÀICA 
AJUNTAMENT ÀREA 5 26.000,00 9.400,00 35.400,00 

          
  Total increment CE   10.400,00   
          

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 
          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES 
GENERALS 799.452,24 10.400,00 809.852,24 

          
  Total increment   10.400,00   

 
Segon.- Publicar l’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.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1271.0&endsAt=1538.0 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 
 

 
10.- AFERS URGENTS   

 
NO N’HI HA  

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1538.0&endsAt=1550.0 
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12. Precs i preguntes 
 
 
Preguntes del grup municipal d’I-ERC 
 
1. Sobre el reglament de Participació ciutadana: 
 
En el darrer Consell de Barris es va posar sobre la taula un reglament de participació 
en l’esmentat Consell que vam esmenar i enviar al govern. Se’ns va comunicar 
aleshores (13/06/2023) que “el reglament del Consell de Barris s’aprovarà com un 
annex del reglament de participació ciutadana que correspon al Ple”. Quan el podrem 
debatre i aprovar si S’escau en el Ple? 
 
2. Sobre seguretat viària: 
 
En el darrer ple, i amb un prec d’Ind-ERC, es va suscitar la necessitat de fer una 
avaluació conjunta del Pla local de seguretat viària i fer-ne públic el resultat. Alhora 
També es comminava al govern a millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en els 
trams considerats com de risc, comptant amb la participació activa de grups polítics 
integrants del Ple de l’ajuntament, entitats (associacions de veïns, Ronçana Comerç 
actiu) i altres actors rellevants d’aquell entorn, com ara l’Escola Ronçana o els 
responsables del Centre d’Atenció Primària, així com entitats els membres de les quals 
són especialment vulnerables davant la inseguretat viària (Casal d’Avis, Apidep, etc.), 
a completar amb urgència les actuacions orientades a moderar la velocitat dels 
vehicles en zones urbanes, a Pla continu de controls i, si s’esdevenia a crear la figura 
de persona responsable de Pla local de seguretat viària. S’ha avançat en aquests 
aspectes tan importants? 
 
3. Sobre neteja a les zones comercials del poble: 
 
És evident que l’acompanyament a la necessitat de potenciar l’economia local també 
exigeix un esforç en la neteja de les zones de més concentració comercial. Hi ha 
alguna actuació prevista? 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
Precs i preguntes 
.https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1550.0 

   Intervenció 1  ( 0h 25' 50'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1550.0 
   Intervenció 2  ( 0h 26' 34'' )  Marta Domínguez Gasco 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1594.0 
   Intervenció 3  ( 0h 27' 33'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1653.0 
   Intervenció 4  ( 0h 27' 37'' )  Jordi Carreras Arisa 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1657.0 
   Intervenció 5  ( 0h 28' 46'' )  Francesc Bonet Nieto 
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https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1726.0 
   Intervenció 6  ( 0h 28' 52'' )  Abraham Requena Ruiz 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1732.0 
   Intervenció 7  ( 0h 29' 03'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1743.0 
   Intervenció 8  ( 0h 30' 11'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1811.0 
   Intervenció 9  ( 0h 30' 40'' )  Francesc Bonet Nieto 

 
 
Preguntes del grup municipal SER-CP 
 
1.- Pas semafòric (subvenció) 
 
2.- Robatoris.- Si hi ha previst instal·lació de càmeres, lectura matrícules i on. 
 
3.- Informació sobre perxejat de carrers, quins carrers, i perquè no es va fer arribar 
el llistat al Consell de barris.  
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=1840.0 

   Intervenció 10  ( 0h 33' 45'' )  Abraham Requena Ruiz 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2025.0 
   Intervenció 11  ( 0h 34' 04'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2044.0 
   Intervenció 12  ( 0h 34' 27'' )  Abraham Requena Ruiz 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2067.0 
   Intervenció 13  ( 0h 34' 28'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2068.0 
   Intervenció 14  ( 0h 35' 04'' )  Abraham Requena Ruiz 

 https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2104.0 
   Intervenció 15  ( 0h 35' 11'' )  Francesc Bonet Nieto 

 https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2111.0 
   Intervenció 16  ( 0h 35' 59'' )  Abraham Requena Ruiz 

 https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2159.0 
   Intervenció 17  ( 0h 36' 19'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2179.0 
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   Intervenció 18  ( 0h 36' 22'' )  Abraham Requena Ruiz 

 https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2182.0 
   Intervenció 19  ( 0h 36' 29'' )  Francesc Bonet Nieto 

 
 
PRECS: 
 
Del  grup d’I-ERC i de PSC-CP 
 
INTERVENCIONS: Les intervencions relacionades amb aquest punt consten 
a la vídeo acta de la sessió, que es pot consultar a l’enllaç següent: 
 
https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2189.0 

   Intervenció 20  ( 0h 40' 28'' )  Ramon Vilageliu Relats 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2428.0 
   Intervenció 21  ( 0h 43' 35'' )  Abraham Requena Ruiz 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2615.0 
   Intervenció 22  ( 0h 46' 08'' )  Francesc Bonet Nieto 

https://actes.ser.cat/session/sessionDetail/40288282844fdedb01846295b7ec008a?startAt=2768.0 
 
 
I a les 20 hores,  es dona 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 
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