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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
FONOLLOSA CELEBRADA EL DIA 30  DE JULIOL DE 2014 

 
 

MEMBRES ASSISTENTS 
 

Alcalde President  
Regidor 
Regidor 
Regidor 

Sr. Jaume Serarols i Beltran 
Sr. Ivan Garcia Fernández 
Sr. Eloi Hernández Mosella 
Sr. Xavier Camarasa i Palomes 

Secretària interina Sra. Olga Reig Marin 
 
 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Fonollosa, a les 11.10 hores de la data assenyalada es reuneixen, 
en primera convocatòria, els membres del Ple Municipal que s’indiquen, sota la presidència de l’alcalde, i 
actuant de Secretària interina, la Sra. Olga Reig Marin,  amb el següent: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

1. Pronunciament del Ple sobre la urgència de la sessió. 

2. Acatament de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs 
ordinari 330/2013F interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra la Moció del 
Ple  sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Fonollosa. 

 
El president excusa l’assistència dels regidors i regidors absents, atenent  el període vacacional i deguda 
la urgència de la convocatòria. 
 
Comprovat el quòrum d’assistència el President disposa l’inici de la sessió. 
 
1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
Atès que per part de l’Alcaldia- Presidència ha estat convocada sessió extraordinària i urgent d’aquest ple  
municipal per tractar el tema que s’especifica a l’ordre del dia. 
 
S’exposen que els motius de la urgència , tenint en compte que en breu es finalitzarà  els serveis per part 
de la Secretària interventora interina, i encara no es sap si la Secretària Interventora titular podrà 
incorporar-se en breu;  i atès al requeriment per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 del 
recurs ordinari 330/2013 F interposat per la Subdelegació del Govern a Barcelona contra la Moció del Ple  
sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Fonollosa;  en el que es  requereix l’acatament en 
el termini de 10 dies de la referenciada sentència. 



Aquest requeriment es va rebre per el despatx professional  Comas Advocats Urbanisme i Dret Públic, 
SLP , que representa a l’ajuntament en aquest tema en el procés judicial, en data 17 de juliol de 2014 ,  i 
posteriorment notificat en aquest ajuntament en data  23 de juliol de 2014. 
 
Atès que, un cop exposats per l’Alcaldia,  els motius de la  urgència  de la convocatòria tramesa ,  aquest 
Consistori els considera del tot justificats,  
 
S ’ A C O R D A  : 
 
Únic.-  Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió plenària que ha estat convocada pel dia d’avui 
a les 11.00 hores. 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents. 
 
 
2.-  ACATAMENT DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 15 DE 
BARCELONA EN EL RECURS ORDINARI 330/2013F INTERPOSAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL 
GOVERN A BARCELONA CONTRA LA MOCIÓ DEL PLE SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA 
FISCAL A L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

Es presenta a la consideració del Ple la proposta d’acord emesa per l’Alcaldia, en data  28 de juliol de 
2014, que es transcriu a continuació: 

 
“PRESSA RAÓ DE LA SENTÈNCIA DE DATA. 5 DE JUNY  NÚM. 120 /2014  DICTADA PEL 
JUTJAT CONTENCIÒS ADMINISTRATIU Núm. 15 DE BARCELONA, RECURS  330/2013- F, 
PART ACTORA – Subdelegació Govern en Barcelona – Delegació del Govern a Catalunya, 
PART DEMANDADA- Ajuntament de Fonollosa 
 
Antecedents. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Fonollosa a 9 de maig de 2013, s’aprova per unanimitat la 
Moció, que en la seva part resolutòria s’adopten els següents acords: 
 
“Primer.- Demanem a l’Alcalde o Alcaldessa amb la coresponsabilitat de tots els electes que 
mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments 
que hagi d’efectuar l'Ajuntament de Fonollosa, corresponents a l' Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d’efectuar-los a l'Agència 
Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara. 
 
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Fonollosa que vulguin acollir-se a aquesta 
pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en aquest tema. 
 
Tercer.- Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar un 
calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les 
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
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Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a 
l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou. I a l’Agència 
Tributària de Catalunya”. 
   
En data 1 d’octubre de 2013, s’emet informe jurídic per part de Comas Advocats Urbanisme i 
Dret Públic, SLP. 
 
Per part de la Subdelegació Govern en Barcelona – Delegació del Govern a Catalunya, 
s’interposa recurs contenciós- administratiu davant del jutjat contenciós administratiu núm. 15 de 
Barcelona l’Ajuntament de Fonollosa, en relació a la referenciada Moció aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament a 9 de maig de 2013. 
 
Vista la sentència de data 5 de juny de 2014 núm.120 /2014, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, recurs contenciós-administratiu ordinari núm. 330/2013-F, 
part actora – Subdelegació Govern en Barcelona – Delegació del Govern a Catalunya, part 
demandada Ajuntament de Fonollosa,  en la qual en l’apartat “FALLO”, diu:  
 
“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal en autos de la Delegación del Gobierno en Cataluña- Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona, frente a la resolución administrativa referenciada en el fundamento de 
Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas, de tal manera que por 
esta mí Sentencia, anulo y dejo sin efecto el punto primero y tercero de la resolución de 9-5-13, 
siendo válidos el resto de pronunciamentos municipales contenidos en tal resolución 
  
 
Fonaments de dret 
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases del règim local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial. 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Fonollosa acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.-  Prendre raó la sentència de data 5 de juny  núm. 120/ 2014, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm.15 de Barcelona, recurs contenciós administratiu ordinari núm 
330/2013- F, part actora  Subdelegació Govern en Barcelona – Delegació del Govern a 
Catalunya , part demandada Ajuntament de Fonollosa, en la qual en l’apartat “FALLO”, diu:  
 
“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
representación procesal en autos de la Delegación del Gobierno en Cataluña- Subdelegación del 
Gobierno en Barcelona, frente a la resolución administrativa referenciada en el fundamento de 
Derecho primero de esta mi resolución, sin expresa condena en costas, de tal manera que por 
esta mí Sentencia, anulo y dejo sin efecto el punto primero y tercero de la resolución de 9-5-13, 
siendo válidos el resto de pronunciamentos municipales contenidos en tal resolución”” 
 



SEGON.-  Comunicar al Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona,  el compliment 
per part d’aquest Ajuntament d’aquesta sentència en els seus estrictes termes. 

TERCER.- Comunicar la sentència a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i al departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament. 

QUART.-  Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma Catalunya Diu Prou, i a 
l’Agència Tributària de Catalunya “. 

CINQUÈ.- Fer públic el present acord al tauler d’anuncis de l’ajuntament.” 
 
 
Atesa la proposta anterior S’ACORDA: 

 
Únic.- Aprovar, en tots els seus termes, la proposta d’acord transcrita en la part expositiva del present 
acord. 
 
VOTACIÓ: El present acord ha estat adoptat per unanimitat dels assistents; tanmateix exposen i 
sol·liciten que quedi constància que acorden pendre raó de la sentència de data 5 de juny  núm. 120/ 
2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.15 de Barcelona; degut al requeriment judicial del 
referenciat jutjat, malgrat no estar d’acord amb el contingut material de la resolució 
      
Tractats tots els punts de l’ordre del dia,  el president aixeca la sessió a les 11.50 hores  i per que quedi 
constància del que s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén la present acta que jo, com a Secretària, 
CERTIFICO. 
 
Vist-i-plau      La Secretària interina, 
l’Alcalde  
 
 
 
 
 
Jaume Serarols i Beltran                                                                     Olga Reig Marin 
Fonollosa, 29 de juliol de 2014 
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