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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           12 de maig de 2011 
Lloc:              sala de plens  
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

PERE CABOT BARBANY 

ANDREU GUAL I TOMBAS 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARIA BOVER I CASANOVAS 

MARTÍ FERRES I OLLE 

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 20:00 
hores del dia 12 de maig de 2011, 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 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 
 

ORDRE DEL DIA: 
1. Ratificació de l'acord de la Junta de 
Govern Local de concessió de 
fraccionament i ajornament en el 
pagament de la quota de les obres 
d'urbanització de Can Maspons 
 
2. Proposta de delegació de la 
concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals i esportives a la 
Junta de Govern Local 
 
3. Proposta de delegació de la 
concessió d'ajuts del Fons de Solidaritat 
a la Junta de Govern Local 
 
4. Acceptació de la subvenció atorgada 
pel Departament d'Educació per 
l'escolarització en llar d'infants 
corresponent al curs escolar 2009-2010 
de l'Escola Bressol Font del Rieral  
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5. Aprovació inicial de la modificació de 
la plantilla de personal de l'Ajuntament 
 
6. Adjudicació contracte per l'execució 
de les obres corresponents al Pla de 
Millora de l'espai fluvial del riu Tenes al 
terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana 
 
7. Adjudicació del contracte per la 
prestació del servei de bar i 
manteniment de les instal·lacions 
esportives de Pinedes del Castellet 
 
 
8. Aprovació dels plecs econòmics, 
tècnics i administratius i convocatòria 
de concurs per la prestació del servei 
de bar i consergeria del centre cívic i 
cultural La Fàbrica, en règim de 
concessió 
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L’Alcalde dona la benvinguda i expressa la seva satisfacció i alegria per la presència 
del regidor Sr. Miquel Moret, ja recuperat de salut.  
 
El Sr. Miquel Moret agraeix les mostres de suport i ànims que ha rebut per part de 
tothom.  
 
L’Alcalde, abans de donar inici al ple, vol recordar i lamentar el terratrèmol de Lorca 
(Múrcia), per les víctimes mortals i ferits, i per totes les destrosses que han patit al A 
municipi. Des d’aquí vol donar  el condol a les famílies i fer costat al poble de Múrcia.  
A continuació es fa un minut de silenci.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga troba molt oportú el suport i reconeixement del patiment de 
les famílies de Lorca. Creu que es oportú fer arribar a l’Alcalde i al president de la 
Comunitat Autònoma de Múrcia, coneixement que el plenari ha fet aquest minut de 
silenci i l’acompanyament a les famílies.  
 
El Sr. Joaquim Blanch diu que és important donar suport i que el seu grup també el 
donen.  
 
 
1. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE CONCESSIÓ 
DE FRACCIONAMENT I AJORNAMENT EN EL PAGAMENT DE LA QUOTA DE LES 
OBRES D'URBANITZACIÓ DE CAN MASPONS 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en data 7 d’abril de 2011, el text del qual 
es transcriu a continuació: 
 
“En resposta a la instància de data 7 de febrer de 2011 amb registre d’entrada 
372/2011, en què els veïns sol·liciten que es tingui com a garantia del pagament de la 
quota de 9.480,87€ corresponent a les obres d’urbanització de Can Maspons, la 
càrrega registral del deute en el Registre de la Propietat. 
 
Vista la seva sol·licitud i d’acord amb els antecedents que s’hi exposen, relatius a la 
seva situació econòmica . 
 
D’acord amb la informació facilitada pels Serveis Socials de l’Ajuntament,  
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Concedir un ajornament en el pagament de la quota de 9.480,87€ 
corresponent a les obres d’urbanització de Can Maspons, de 36 mesos a comptar des 
d’abril de 2011.  
 
Segon.- Estimar la seva sol·licitud en el sentit d’accedir a la inscripció de la càrrega 
registral del deute al Registre de la Propietat com a garantia del pagament de la quota 
de 9.480,87€ corresponent a les obres d’urbanització de Can Maspons. 
 
Tercer.- Fer constar al còmput total d’import a liquidar, caldrà aplicar-li els interessos de 
demora corresponents a aquest ajornament, tal i com estableix la normativa aplicable. 
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Quart.- Requerir-lo perquè en el termini d’un mes procedeixi a la inscripció de la 
càrrega al Registre de la Propietat i ho comuniqui formalment a l’Ajuntament, amb 
acreditació de la inscripció.  
 
Cinquè.- Notificar la present resolució as interessats, i als Serveis Econòmics 
Municipals.  
 
Sisè.- Ratificar aquest acord en el Ple de la Corporació.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 7 d’abril  de 2011, pel 
qual es va aprovar concedir un ajornament en el pagament de la quota de 9.480,87€ 
corresponent a les obres d’urbanització de Can Maspons, de 36 mesos a comptar des 
d’abril de 2011.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
2. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES A LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
Atès que el Ple de 31 març de 2011 va convocar el concurs públic per a la concessió 
de subvencions a entitats i activitats culturals i esportives de Santa Eulàlia de Ronçana 
per l’exercici 2011,  
 
Atès que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 9 de maig de 2011,  i cal que 
la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports, formulin  la proposta d‘assignació a les 
sol·licituds presentades, 
 
Atès que el ple del dia 12 de maig és l’últim que celebrarà aquesta legislatura, i no hi 
ha temps material per formular la proposta d’assignació de subvencions per poder-les 
concedir i amb la voluntat de contribuir a la millor organització i funcionament de les  
entitats en la realització dels seus projectes, 
 
Atès que per l’import destinat a subvencions a entitats i activitats culturals i esportives 
de Santa Eulàlia de Ronçana és competent l’Alcalde de la corporació, qui ha delegat 
concessions i contractacions en l’àmbit de la seva competència a la Junta de Govern 
Local, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent 
 
ACORD: 
 
Delegar a la Junta de Govern Local  l’aprovació de la concessió de subvencions a 
entitats i activitats culturals i esportives per l’exercici 2011. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
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3. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS DEL FONS DE 
SOLIDARITAT A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Atès que el Ple de 31 març de 2011 va convocar el concurs públic per a la destinació 
de fons de solidaritat corresponents a l’exercici d’enguany, 
 
Atès que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 9 de maig de 2011,  i cal que 
la Comissió de Solidaritat formuli la proposta d‘assignació del fons destinats a aquesta 
finalitat,  
 
Atès que el ple del dia 12 de maig és l’últim que celebrarà aquesta legislatura, i no hi 
ha temps material per formular la proposta d’assignació d’ajuts per poder-los concedir i 
amb la voluntat de contribuir a la millor organització i funcionament de les 
organitzacions en la realització dels seus projectes, 
 
Atès que per l’import destinat al Fons de Solidaritat és competent l’Alcalde de la 
corporació, qui ha delegat concessions i contractacions en l’àmbit de la seva 
competència a la Junta de Govern Local, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la concessió d’ajuts del Fons de 
Solidaritat  per l’exercici 2011. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 

 
4. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ PER L'ESCOLARITZACIÓ EN LLAR D'INFANTS CORRESPONENT 
AL CURS ESCOLAR 2009-2010 DE L'ESCOLA BRESSOL LA FONT DEL RIERAL  
 
Atès que en data 15 d’abril de 2011 s’ha publicat al DOGC núm. 5860 la Resolució 
ENS/893/2011 de 24 de març, per a la qual s’atorguen subvencions a les corporacions 
locals titulars de llars d’infants que no van rebre subvenció per al curs 2009-2010 
 
Atès que segons aquesta resolució, la subvenció atorgada a l’Escola Bressol La Font 
del Rieral, és de 23.760 euros, i pel pagament de la mateixa és necessari, entre d’altra 
documentació, l’acord del ple de la Corporació pel qual s’accepta la subvenció 
atorgada, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per import de 23.760 € a l’Escola Bressol la Font del Rieral de 
Santa Eulàlia de Ronçana.  
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Segon.- Trametre la documentació necessària al Servei de Règim Econòmic de la 
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Ensenyament, 
per tal de fer efectiva aquesta subvenció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 
DE L'AJUNTAMENT 
 
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna; 
D’acord amb l’informe en relació a l’amortització d’una plaça d’arquitecte en règim 
laboral.  
 
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és 
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal de la 
corporació en el sentit d’amortitzar una plaça d’arquitecte municipal inclosa a la plantilla 
de personal laboral de l’Ajuntament.  
 
Segon.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent 
i a comunicar la modificació als departaments corresponents, així com als delegats de 
personal de l’ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

 
6. ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PLA DE MILLORA DE L'ESPAI FLUVIAL DEL RIU TENES 
AL TERME MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 
En data 25 de novembre de 2010 s’aprova inicialment pe part del Ple de la Corporació 
el projecte executiu cofinançat pel Fons FEDER i amb participació en el finançament de 
l’ACA, denominat “Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana”, redactat per ABM, enginyers i consultors, d’import 
1.678.417,64 euros. 
Aquest projecte s’emmarca dins del “Conveni de Col·laboració pel desenvolupament 
d’actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia 
de Ronçana” subscrit el 2 de novembre de 2010 per l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  
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L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és beneficiari d’una subvenció de 
1.083.621,64 euros del fons FEDER eix 2 (Medi Ambient i prevenció de riscos)  
concedit per mitjà de la resolució GAP/2529/2009 per a l’actuació “Condicionament 
hidràulic i ambiental del riu Tenes”. 
 
El Ple de la Corporació en sessió de data 31 de març de març de 2011 va acordar 
suspendre temporalment el procediment de licitació perquè no hi havia garantia del 
finançament de l’actuació licitada.  
Atès que en el temps que ha transcorregut, s’han confirmat línies de finançament més 
enllà del Fons FEDER i el propi Ajuntament, per poder fer front a l’actuació a realitzar. 
 
Atès que és facultat de l’òrgan de contractació acordar l’aixecament de la suspensió del 
procediment, i d’acord amb la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de 
contractació, en aplicació dels criteris d’adjudicació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Aixecar la suspensió provisional del procés de licitació de les obres 
corresponents al “Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al terme municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana”. 
 
Segon.- Declarar vàlida la licitació convocada i adjudicar el contracte per l’execució de 
les obres corresponents al Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al terme 
municipal de Santa Eulàlia de Ronçana a l’empresa BARNASFALT, S.A., per un import 
de 1.024.119,24€ (IVA exclòs), que amb l’IVA equival a un import total de  , amb la 
incorporació de les millores i especificitats que es detallen a la proposta formulada per 
l’adjudicatari.  
 
Tercer.- Publicar aquest acord al BOP de Barcelona i al perfil del contractant de la web 
municipal, així com notificar-ho a l’adjudicatari perquè aporti la documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries 
i amb la seguretat social, així com constituir la garantia definitiva, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), tal com es defineix al plecs de clàusules.  
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
L’Alcalde explica que en aquests gairebé 2 mesos, s’ha treballat molt amb l’ACA, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i amb el Consorci de la Conca del Riu Besòs, 
tot i que encara s’està a l’espera de reunir-se amb la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat.  
També es va instar al Parlament des dels grups municipals, i algun grup parlamentari ja 
ha presentat aquesta qüestió, tot i que encara no s’ha fet tota l’actuació possible. El 
Consorci  per la Defensa de la Conca del Riu Besòs ha acordat l’atorgament d’una 
subvenció de fins a 419.604,41€ per a l’execució d’aquest projecte, de manera que 
amb aquesta aportació, la de l’Ajuntament i la del FEDER, queda garantit el 
finançament d’aquesta actuació.  
L’Alcalde espera que es pugui executar l’obra aquest any.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga explica que el seu grup creu que és una obra que s’ha de fer, 
i que els veïns esperen, però tenen dubtes que hi hagi el finançament suficient, si rebrà 
totes les aportacions aquest any. No volen oposar-s’hi perquè creuen que és una obra 
necessària, per aquest motiu s’abstindran  
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El Sr. Francesc Montes comenta que a tots els hi hauria agradat veure aquesta obra 
acabada al final d’aquesta legislatura, perquè és una qüestió de seguretat. Ara bé, creu 
que comporta un risc elevat tirar endavant aquesta obra sense tenir clar el 
finançament, i tenint en compte els moments en que s’hauria d’avançar els diners. 
També dubta de si la previsió de pagament es podrà complir perquè a hores d’ara 
desconeix quina és la situació econòmica de l’ajuntament.  
No poden votar en contra perquè essent conscients que s’ha de fer, no es veuen amb 
cor d’adoptar compromisos que creuen que no es podran complir.  
 
L’Alcalde explica que està previst que alguns pagaments s’hauran de fer, sense haver 
cobrat algunes subvencions. Com en d’altres inversions que es fan, ja es preveu que la 
tresoreria assumeixi els pagaments per avançat. 
Creu que no es pot renunciar a fer una obra que és necessària i de la qual es té 
subvenció, tot i que arribi després d’haver efectuat el pagament. Entén que tot i que la 
oposició s’absté estan d’acord amb que s’ha de prendre aquest acord.  
 
El Sr. Francesc Montes considera que es podria aixecar la suspensió d’aquí a uns 
mesos, fins a tenir més definides les subvencions i el finançament.  
 
L’Alcalde explica que se’ns va concedir una pròrroga per part del FEDER i que ja no 
podem demanar-ne cap més, i per tant si adjudiquéssim l’obra més tard, no acabarien 
la seva execució a temps per rebre la subvenció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’I-ERC I PSC I 
6 ABSTENCIONS dels grups PP i CIU. 
 
 
7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I 
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PINEDES DEL 
CASTELLET 
 
Atès que per acord del Ple  en sessió  ordinària de data 31 de març de 2011 es van 
aprovar les bases i la convocatòria de concurs per a l'adjudicació del contracte de gestió 
del servei públic de bar  i manteniment de les instal·lacions esportives de Pinedes del 
Castellet de Santa Eulàlia de Ronçana en règim de concessió, mitjançant procediment 
obert i amb submissió al plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules 
d'explotació, 
 
Atès que ha estat publicat l’anunci corresponent del concurs en el BOP del dia 14 
d’abril de 2011 i ha transcorregut el termini per la presentació de proposicions,  
 
Atès  que la Mesa de contractació, en data 3 de maig de 2011 ha  procedit a l’obertura 
de les ofertes presentades, i que està en procés la valoració d’aquestes, a partir dels 
criteris de valoració establerts als plecs de clàusules.  
 
Atès que el ple del dia 12 de maig és el darrer a celebrar en aquesta legislatura, i no hi 
ha temps suficient per formular la proposta d’adjudicació, si bé pel bon funcionament 
del bar de les instal·lacions esportives és convenient que sigui adjudicat amb brevetat. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent 
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ACORD:  
 
Primer. Delegar a la Junta de Govern Local l’adjudicació del contracte de gestió del 
servei públic de bar i manteniment de les instal·lacions esportives de Pinedes del 
Castellet en règim de concessió. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
8. APROVACIÓ DELS PLECS ECONÒMICS, TÈCNICS I ADMINISTRATIUS I 
CONVOCATÒRIA DE CONCURS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE BAR I 
CONSERGERIA DEL CENTRE CÍVIC I CULTURAL LA FÀBRICA, EN RÈGIM DE 
CONCESSIÓ 

 
Atesa l'existència del servei públic municipal de bar i suport en les tasques de 
consergeria del centre cívic i cultural “La Fàbrica”, que es presta actualment sota la forma 
de gestió indirecta i en règim de concessió; 
     
Atès que és propera la data d'extinció del contracte de concessió vigent, i s'ha de 
preveure l'establiment d'un nou contracte, per al qual caldrà el plec de clàusules 
d'explotació corresponent, tal com estableix l'article 230 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 
     
Atès que els serveis municipals han redactat la proposta d’actualització del plec de 
condicions tècniques, administratives i econòmiques per a la prestació del servei; 
     
Atès que l’esmentat plec conté totes les determinacions que exigeix l'article 232 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i és procedent la seva aprovació 
inicial i submissió a informació pública per un termini no inferior a vint dies; 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el plec de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques, que haurà de regir la prestació del servei de bar i suport en les tasques de 
consergeria del centre cívic i cultural “La Fàbrica”,     
 
Segon.- Sotmetre el plec anterior a informació pública per un període de vint dies, 
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i 
disposar-ne, alhora, l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web 
municipal, als efectes de presentació d'al⋅legacions, en el benentès que, si en aquest 
termini no es formula cap al·legació, el plec restarà definitivament aprovat sense 
necessitat de nova resolució expressa. 
     
Tercer.- Convocar, simultàniament, el concurs per a l'adjudicació del contracte de gestió 
del servei públic de bar i suport en les tasques de consergeria del centre cívic i cultural 
“La Fàbrica ”, de Santa Eulàlia de Ronçana, en règim de concessió mitjançant 
procediment obert . 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
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Finalment l’Alcalde vol aprofitar aquest ple, que és el darrer de la legislatura, per fer un 
reconeixement i agraïment als treballadors de l’Ajuntament, als regidors/res, a les altres 
institucions, a les entitats del municipi i als ciutadans de Santa Eulàlia que s’han 
esforçat per millorar el nostre poble. Alhora demana disculpes per les vegades que no 
hagi encertat o s’hagi equivocat i manifesta el desig que en el futur el nostre poble, el 
nostre Ajuntament i els nostres representants treballin per a millorar la vida de les 
persones. 
 
Els regidors Joaquim Brustenga, Joaquim Blanch, Francesc Montes i Andreu Gual 
també intervenen en el sentit de fer un petit balanç d’aquests 4 anys reconeixent el 
suport dels seus respectius grups municipals.  

 
 
I a un quart i cinc de deu del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta 
acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 
 
L’Alcalde     Marina Escribano Maspons 


