
 
 

   

  
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 

Caràcter:    extraordinari 
Data:              19 de juliol de 2007 

Lloc:                Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen 
 
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 

 
Absències justificades 
Cap 
 
Absències no justificades  
Cap 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 

 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre 
del dia 19 de juliol de 2007, es van 
reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió 
extraordinària, 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. Periodicitat de sessions del Ple i de 
la Junta de Govern Local. 

2. Creació i composició de les 
Comissions Informatives 
Permanents 

3. Composició de la comissió 
delegada de govern 

4. Nomenament de representants en 
òrgans col·legiats, organismes 
autònoms i altres òrgans 

5. Constitució de grups polítics 
municipals 

6. Coneixement de les resolucions de 
l’alcaldia en matèria de 
nomenaments i delegacions  

7. Assignacions econòmiques als 
regidors  

8. Assignacions econòmiques als 
grups municipals 

9. Declaració d’inhabilitat del mes 
d’agost 

 



 

     

 
 
1. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
L’Alcaldia, atès allò que disposen l’art. 98 I 99 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en relació amb les disposicions concordants del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 
25.2 del Reglament Orgànic Municipal, proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
 
ACORDS: 

 
Primer.- Que el Ple de l’Ajuntament celebri sessions ordinàries amb una periodicitat 
bimensual, en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i 
s’assenyala la primera sessió ordinària per al proper mes de setembre de 2007. 
 
 
Segon.- Que la Junta de Govern Local celebri sessions ordinàries amb una periodicitat 
setmanal. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

 
 

2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS 
 
L’Alcaldia, d’acord amb els articles 60 i 100 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i l’article 38 i següents del Reglament Orgànic Municipal, 
proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Constituir 2 Comissions Informatives Permanents: 
 
a) Comissió Informativa de Territori, Economia, Règim Interior i Serveis, que presidirà 

L’Alcalde o regidor en qui delegui 
b) Comissió Informativa d’Atenció a les Persones i Participació ciutadana, que 

presidirà L’Alcalde o regidor en qui delegui 
 
 
Segon.- Les Comissions Informatives hauran d’examinar i dictaminar, de forma 
preceptiva i no vinculant, els assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple, i 
que estaran integrades pel President i un representant de cada grup municipal 
designat per aquest. 
Podran assistir a les comissions, amb veu però sense vot els regidors delegats titulars 
d’encàrrecs específics de gestió. 
 
 



 

     

 
Ambdues Comissions Informatives Permanents celebraran sessió ordinària amb una 
periodicitat bimensual, i seran convocades amb antelació suficient per poder 
dictaminar els assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
 
3. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DELEGADA DE GOVERN 
 
Als efectes de facilitar la participació de tots els grups municipals en les decisions que 
per llei o per delegació correspondran a la Junta de Govern Local, en l’anterior 
legislatura es va acordar modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) , en el sentit 
de crear una Comissió Delegada de Govern, amb les funcions de dictaminar els 
assumptes que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern Local tant en el 
supòsit de competències pròpies com aquelles que li hagin estat delegades per 
l’Alcaldia. Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Delegada de Govern, que serà integrada per l’Alcalde o 
regidor en qui delegui, que la presidirà, i un regidor de cada grup municipal designat 
per aquest.  
 
 
L’alcalde explica que l’existència de la Comissió Delegada, és amb la voluntat de tenir 
un espai de contacte setmanal amb tots els grups del consistori, i per poder donar una 
informació més al dia.  

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS 
 
4.1. ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS 
 

L’Alcalde fa saber que en aquest acte, els representants dels grups municipals han 
designat el seus representants en els següents òrgans col·legiats municipals 

a) Comissió Informativa de Territori, Economia, Règim Interior i Serveis: Jordi Sala, 
Martí Ferrés, Joaquim Brustenga, Francesc Montes 

b) Comissió Informativa d’Atenció a les Persones i Participació ciutadana: Anna 
Arnella, Joaquim Blanch, Maria Bover, Francesc Montes 

c) Comissió Delegada: Jordi Sala, Martí Ferrés, Joaquim Blanch, Santi Martí, Andreu 
Gual, Francesc Montes. 

d) Comissió Especial de Comptes: Santi Martí, Joaquim Brustenga, Francesc Montes, 
Joaquim Blanch. 



 

     

e) Consell Escolar Municipal: Anna Arnella, Isabel Valls, Anna Blanch, Francesc 
Montes 

 
Organismes autònoms: 
 

- Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació:  
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 

1. Nomenar president de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local SET-
Comunicació, el Sr. Enric Barbany i Bages, Alcalde de l’Ajuntament. 

2. Nomenar vocals de l’organisme autònom els Srs/es següents:  
 
- Sra. Anna Arnella, en representació del grup municipal de Indep-ERC 
- Sr. Joaquim Blanch, en representació del grup municipal de PSC Sra. Maria 

Bover en representació del grup municipal de CIU 
- Sr. Francesc Montes en representació del grup municipal de PP 
- Sr. Xavier Cabot, Sr. Josep Ciurans, i Sr. Manel Roca, en representació de 

l’Associació Cultural Canal Set. 
- En representació d’altres associacions culturals del poble ..pendent de designar 
- En representació d’associacions de veïns del municipi .. pendent de designar 
 
3. Nomenar gerent de l’organisme autònom el Sr. Manel Roca Domingo. 

 
- “Promotora d’Habitatge de Santa Eulàlia de Ronçana” : Santi Martí, Martí 

Ferrés, Miquel Moret, Francesc Montes.  
 

4.2. REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES ÒRGANS 
 
L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar els següents representants en els òrgans 
dels quals en forma part: 
 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.... Sr. Martí Ferrés    
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs........ Sr. Santi Martí   
Consells Escolars: IES, Escola de Primària, 2a Escola de primària...Sra. Anna Arnella     
Consorci Localret....................................................... Sr. Santi Martí      
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.............Sr. Enric Barbany      
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes..........Sr. Enric Barbany, Sra. Anna 
Arnella i Sr. Joaquim Blanch 
Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”.................... Sr. Martí Ferrés          
Associació Catalana de Municipis................................ Sr. Enric Barbany 
Federació de Municipis de Catalunya........................... Sr. Martí Ferrés 
Consorci de Turisme ..................................................... Sr. Enric Barbany 
  
 
 
L’Alcalde explica que els dos representants que falten, de les associacions culturals 
del poble i de les associacions de veïns en la darrera legislatura van ser escollits per la 
Comissió de Cultura i per la Comissió de veïns respectivament. La proposta és que 



 

     

continuïn sent els mateixos representants, i que el canvi sigui a proposta dels canvis 
que decideixin les dues comissions.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
 
 

5. CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS 
 
L’Alcalde dóna compte al Ple que han formalitzat la seva constitució com a grups 
municipals i nomenat el seu portaveus, els  següents: 
 

 

GRUP MUNICIPAL      PORTAVEU 

 
Independents-Esquerra Republicana de Catalunya         Anna Arnella Ventura 
 
Convergència i Unió                        Joaquim Brustenga Etxauri     
 
Partit dels Socialistes de Catalunya                      Joaquim Blanch Conejos 
     
Partit Popular               Francesc Montes Casas 
 
 
 

 
 

6. CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE 
NOMENAMENTS I DELEGACIONS 

 
L’Alcalde dóna compte al Ple de les següents resolucions dictades en matèria de 
nomenaments i delegacions: 

 
DECRET núm. 96/2007 
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i atès allò que disposen 
l’article 56.3 del Text Refós de la llei Municipal de Catalunya i 43.5.b) del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 9 
del Reglament Orgànic Municipal, 

HE RESOLT: 

Primer.- Efectuar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels 
següents regidors: 

 

Sr. Jordi Sala i Druguet, Serveis Municipals, Cultura i Festes 

Sra. Anna Arnella i Ventura, Educació i Comunicació 

Sr. Santi Martí Diaz, Obres, activitats i Habitatge 



 

     

Sr. Martí Ferrés i Ollé, Serveis Ambientals i Esports 

Sr. Joaquim Blanch Conejos, Barris i Relacions Ciutadanes i Acció Social 

Sra. Anna Blanch Lopez, Joventut i Salut Pública i Consum 

 

Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment als designats, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de la data. 

 
DECRET núm.100 /2007 
 

En aplicació de l’article 55 del Text Refós de la llei Municipal de Catalunya i 46 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  

HE RESOLT: 

Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde els Regidors següents: 

 

1er. Tinent d’Alcalde, Sr. Martí Ferrés Ollé 

2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Sala Druguet 

3r. Tinent d’Alcalde, Sr. Joaquim Blanch Conejos 

4rt. Tinent d’Alcalde, Sr. Santi Martí Díaz 

 

Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment als designats, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de la data. 
 
DECRET núm. 104/2007 
 
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i atès allò que disposen 
l’article 54 del Text Refós de la llei Municipal de Catalunya i 43, 44 i 52 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 
5.1 del Reglament Orgànic Municipal, 

HE RESOLT: 

Primer.- Que la Junta de Govern local, presidida per aquesta Alcaldia, sigui integrada a 
més pels regidors següents: 

Sr. Jordi Sala Druguet 

Sr. Santi Martí Díaz 

Sr. Martí Ferrés Ollé 

Sr. Joaquim Blanch Conejos 

Segon.- La Junta de Govern Local, tindrà assignades les següents competències i 
atribucions 

a) Assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions 



 

     

b) Les que es deleguen en forma expressa en aquest acte i que tot seguit es detallen: 
 

1.- Autoritzacions i disposicions de despesa dins els límits de les competències de 
l’Alcalde. 

2.- Contractacions i concessions quan el seu import no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost. 

3.- Aprovació projectes d’obra quan l’alcalde sigui competent per a la seva 
contractació o concessió.  

4.- Adquisició de béns i drets i alienació del patrimoni quan el seu import no superi 
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost. 

5.- Reconeixement d’obligacions i aprovació de factures i certificacions d’obres. 

6.- L’atorgament de llicències que no siguin de la competència del Ple. 

7.- Aprovació de l’oferta d’ocupació pública, d'acord amb el Pressupost i la 
Plantilla aprovats pel Ple i aprovació bases de les proves de selecció de personal i 
per als concursos de provisió de llocs de treball. 

8.- Les competències en matèria de protecció del medi que siguin atribuïdes per 
Llei de l’Alcalde. 

 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució individualment als designats, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des del dia de la data. 

 
 

7. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS REGIDORS  
 
7.1. RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES 
 
Constituït el nou Ajuntament, com a conseqüència de les eleccions municipals 
celebrades el passat dia 27 de maig, i acordat el cartipàs municipal resulta necessari 
procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres d’aquesta Corporació. 

D’acord amb allò que disposa l’article 166 del Text Refós de la Llei Municipal de 
Catalunya, en matèria d’indemnitzacions i dietes derivades de l’exercici de les funcions 
de regidor, l’Alcaldia proposa  l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Fixar el règim de retribucions per l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva, amb un import brut anual de 52.875euros (cinquanta-dos mil vuit-
cents setanta-cinc euros) pagadors en catorze mensualitats, assumint la Corporació el 
pagament de la quota empresarial de la Seguretat Social. 
 
Segon.- Establir les quanties següents en concepte d’indemnitzacions i dietes als 
regidors: 
 
1.1. Assignació a regidors amb responsabilitats de govern, que es computarà per 
hores de dedicació justificada, en onze mesos:  



 

     

 
a) Tinents d’Alcalde i Regidors amb delegació específica: fins a un màxim de 660€ 
mensuals 
  
1.2. Per assistència a sessions, per als regidors sense responsabilitats de govern: 
a) 60€ per assistència a sessió del Ple 
b) 30€ per assistència a sessió de la Comissió Delegada 
c) 20€ per assistència a sessió de Comissions Permanents i tribunals de selecció de 

personal 
 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 111/100000 (assignacions 
membres de la corporació) del vigent pressupost municipal.  
 
Quart.- Aquests acords tindran eficàcia des de la seva aprovació, amb efectes dels 
nomenaments corresponents. 
 
7.2. RESOLUCIÓ DE COMPATIBILITAT 
 
Atès que en l’apartat anterior s’han fixat les dedicacions dels regidors/es del consistori, 
i les seves retribucions,  
 
Atès que la regidora Anna Arnella Ventura no te cap dedicació de caire exclusiu ni 
parcial,  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
 
PRIMER.- Declarar que no hi ha incompatibilitat de cap mena entre el lloc de treball 
desenvolupat al servei de l’administració pública per la Sra. Anna Arnella Ventura i el 
seu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
 
 
L’alcalde explica que tots els grups municipals han acordat les assignacions segons 
criteris tinguts en compte que són els següents: compensació en funció a la tasca 
desenvolupada,retribucions als regidors i aportació als grups suficient per a exercir bé 
les funcions, la responsabilitat com a càrrecs electes, les recomanacions que fa la 
FMC i l’ACM en referència a assignacions, i la realitat del municipi i de l’Ajuntament, i 
evolució del pressupost.  
 
L’alcalde explica que no ha estat feina fàcil per a ningú, però ha de manifestar 
agraïment per l’esforç fet per tal d’arribar a un consens,  tot i que potser en algun punt 
no s’ha arribat del tot a l’acord.  
S’ha cregut oportú incorporar un nou epígraf, de compensació per assistència a 
Comissions permanents i tribunals de selecció de personal.  
 
El regidor Joaquim Brustenga dóna la benvinguda als nous regidors i regidores. El 
regidor diu que és cert que s’ha fet un gran esforç per consensuar alguns temes, tot i 



 

     

que no en tots s’ha arribat a acord. I diu que ja és coneguda la postura de CIU sobre 
les retribucions a un regidor amb dedicació exclusiva, i per tant la trasllada a la 
retribució de l’alcalde, tot i que és cert que l’augment de regidor a alcalde és moderat. 
Afirma que el seu grup, d’haver fet govern, haurien acordat un sou més baix que el que 
es proposa. Les entitats municipalistes enguany estableixen barems per les 
retribucions dels alcaldes, i a Santa Eulàlia l’import es troba dins d’aquests barems, i 
per això no votaran en contra, però tampoc poden donar el seu vot favorable, perquè 
de tota manera consideren que és excessiu.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DELS 
GRUPS DE INDEP-ERC I PSC, I 6 ABSTENCIONS DELS GRUPS CIU I PP.  
 
 

 
 
8. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS 
 
D’acord amb allò que disposa l’art. 73.3 de la Llei de Bases de Règim Local, i atesa la 
conveniència de dotar els grups polítics municipals d’una aportació econòmica per al 
seu millor funcionament, l’Alcaldia proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Assignar, amb càrrec al Pressupost municipal, una dotació econòmica als 
grups municipals, d’acord amb la quantia mensual de 150€ per grup, més 135€ per 
regidor que integri el grup, durant les 12 mensualitats de cada any. 
 
Segon.- Les esmentades quantitats són destinades al finançament dels grups 
municipals i, per tant, independents de les indemnitzacions assignades als regidors. 
 
Tercer.- Les quantitats assignades per aquest concepte no es podran destinar al 
pagament de remuneracions de personal ni a l’adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixes de caràcter patrimonial. 
  
Quart.- Abans de finalitzar el mes de gener de cada any, els grups polítics receptors de 
les assignacions hauran de presentar en el Registre de l’Ajuntament la comptabilitat 
específica d’aquests conceptes de l’exercici immediatament anterior. 
 
Cinquè.- Aquests acords tindran eficàcia des del 16 de juny de 2007.  
 
 
L’alcalde explica que aquest també és un punt compartit per tots els grups. Finalment 
s’ha arribat a un acord en les assignacions que permetin un millor funcionament, i que 
passava per un increment, En aquest cas ha estat un augment superior, ja que es 
partia d’un import que es considerava massa baixa per a les necessitats dels grups.  
 
El regidor Joaquim Brustenga destaca l’esforç de l’equip de govern i de CIU per poder 
consensuar aquest apunt del ple, diu que hi ha hagut voluntat d’arribar a acords, i per 
això votaran favorablement.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 



 

     

 
 

9. DECLARACIÓ D’INHABILITAT DEL MES D’AGOST 
 
L’Alcaldia, als efectes del millor funcionament i seguretat jurídica, proposa que el Ple 
adopti els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil, als efectes de còmput de terminis de les actuacions 
municipals, el mes d’agost. 
 
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al B.O.P. 

 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
 
 
I a dos quarts i cinc de nou del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i 
jo, la Secretària ho certifico. 


