
  
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           7 de juliol de 2011 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
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 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les 19:00 

hores del dia 7 de juliol 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. PERIODICITAT DE SESSIONS 

DEL PLE 
2. PERIODICITAT DE SESSIONS DE 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA 

COMISSIÓ INFORMATIVA 
PERMANENT 

4. APROVACIÓ INICIAL 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL 

5. CONSTITUCIÓ DE GRUPS 
MUNICIPALS 

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

7. NOMENAMENT DE 
REPRESENTANTS EN ÒRGANS 
COL·LEGIATS I ALTRES ÒRGANS 

8. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES 
ALS REGIDORS 

9. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES 
ALS GRUPS MUNICIPALS 
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1. PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE 
 

L’Alcaldia, atès allò que disposen l’art. 98 a 100 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.- Determinar que el  Ple de l’Ajuntament celebrarà sessions ordinàries el darrer 
dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a les 19 h. 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 juliol de 2011. 
 
Segon.- Permetre que l’Alcaldia pugui variar puntualment el dia de celebració, 
respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, si 
s’escau, al portaveus dels grups municipals.  
 
El Sr. Pere Cabot constata que en els punts que hi ha a la sessió d’avui no hi ha hagut 
la voluntat de consensuar cap proposta ni la mà estesa tal com s’havia dit a l’inici del 
mandat. Manifesta que el seu grup s’abstindrà en algun dels punts de l’ordre del dia, 
perquè no han pogut participar en cap de les propostes que es porten a aprovació. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR DE CIU i PP I 6 
ABSTENCIONS d’I-ERC, PSC i ICV-EUiA 
 

 
2. PERIODICITAT DE SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
Atès el Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2011, que es transcriu a l’acord.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia de data 27 de juny de 2011, que transcrit 
literalment diu el següent:  
 
“Atès que per Decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2011 han estat nomenats els 
regidors que han de formar part de la Junta de Govern Local,  
 
Atès que segons l’article 35 del Reglament Orgànic Municipal estableix que “La 
Comissió de Govern es constituirà a convocatòria de l’Alcalde/essa en el termini dels 
deu dies següents a la designació dels seus integrants, i celebrarà sessió ordinària 
amb la periodicitat i dates que assenyali l’Alcalde/essa mitjançant Decret i celebrarà 
sessions extraordinàries sempre que sigui convocada a aquest efecte per l’Alcaldia. 
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RESOLC 
Primer.- Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries amb 
una periodicitat setmanal, els dijous a les 18 hores, sense perjudici que l’Alcaldia pugui 
puntualment variar el dia o hora, quan hi concorrin causes justificades, o que pugui no 
convocar-la durant el mes d’agost. 
  
Segon.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri. “ 
 

 
3. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT 

 
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 1 Comissió Informativa Permanent: 
 

- Comissió Informativa del Ple, que presidirà L’Alcalde o regidor en qui delegui.  
 
 
Segon.- La Comissió Informativa haurà d’examinar i dictaminar, de forma preceptiva i 
no vinculant, els assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple, i estarà 
integrada pel President i un representant de cada grup municipal designat per aquest. 
Podran assistir a la comissió amb veu però sense vot els regidors delegats titulars 
d’encàrrecs específics de gestió. 
 
Tercer.- La Comissió Informativa de Ple estarà integrada, a més de l’Alcalde pels 
següents membres:  
 

 Sra. Isabel Valls Bassa 
 Sr. Ramon Vilageliu Relats 
 Sr. Joaquim Blanch Conejos 
 Sr. Francesc Montes Casas 
 Sr. Agustí Gonzalo Alvarez 

 
De manera extraordinària, un altre membre del grup municipal podrà substituir el titular 
designat.  
 
Quart.- La Comissió Informativa celebrarà sessió ordinària amb una periodicitat 
bimensual, i en tot cas, abans de cada ple a celebrar per la Corporació i serà 
convocada amb antelació suficient per poder dictaminar els assumptes que s’hagin de 
sotmetre al Ple. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per 12 VOTS A FAVOR DE CIU, PP, 
PSC, I-ERC I 1 EN CONTRA DE ICV-EUiA 
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4. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL 

 
Atès que hi ha la voluntat de modificar el reglament orgànic Municipal de Santa Eulàlia, 
en el sentit de suprimir i modificar una sèrie d’articles en relació als òrgans existents a 
la Corporació.  
 
Atès que es pretén una simplificació de l’organització en el sentit de celebrar únicament 
la Junta de Govern Local sense la celebració prèvia de la Comissió Delegada, per al 
tractament dels assumptes que de forma expressa l’Alcalde ha delegat. 
 
Els articles a modificar o suprimir són els que es relacionen a continuació, d’acord amb 
la proposta que s’incorpora a l’expedient:  
 
Article 5.1.- Són òrgans de govern l’Alcalde, el Ple, els Tinents d’alcalde, la Comissió 
de Govern i la Comissió delegada. 
Article 12.- La Comissió delegada tractarà i dictaminarà els assumptes que siguin 
competència de la Comissió de Govern, per atribució legal o per delegació, i en farà la 
proposta que acordarà la Comissió de Govern.  
La Comissió Delegada, serà integrada per l’alcalde o regidor en qui delegui, que la 
presidirà, i un regidor de cada grup municipal designat per aquest.  
Article 37.- El regidors que siguin membres de la Comissió Delegada i no ho siguin de 
la Comissió de Govern, podran assistir a les sessions d’aquesta darrera, amb veu però 
sense vot.  
Article 38.- Les normes de funcionament de les comissions informatives i de la 
Comissió delegada seran les generals establertes pel funcionament dels òrgans 
col·legiats a la legislació administrativa general, a aquest reglament  a els normes 
complementàries que la pròpia comissió estableixi pel seu funcionament.  
(veure arts. 39-43) 
 
D’acord amb la normativa vigent aplicable, la modificació del reglament orgànic 
municipal requereix de l’acord del ple i del període d’exposició pública reglamentari.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal en el sentit 
de modificar els articles 5.1, 38 tal com es detalla al document de proposta de 
modificació, i suprimir els articles 12 i 37, i conseqüentment modificar-ne la numeració,  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquests acords mitjançant un anunci al BOP de 
Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació.  
 
Tercer.- Establir que si no es presenta cap al·legació, restarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord.  
 
 
L’Alcalde explica que la informació està garantida ja que s’han donat les oportunes 
instruccions perquè l’acta de la JGL es passi de seguida als grups municipals, i també 
instruccions perquè tots els regidors puguin accedir sense problema als tècnics 
municipals per demanar informació sense traves, també per minimitzar despesa.  
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El Sr. Pere Cabot li sorprèn que sigui per economia, ja que CIU, malgrat haver format 
part de la Comissió Delegada ara la suprimeix. I afegeix que fa pocs mesos, abans 
d’entrar al govern, demanaven poder incorporar nous punts a l’ordre del dia, i ara al 
govern, s’ha suprimit. Ara tenen l’oportunitat d’aplicar-ho i la suprimeixen, creu que és 
una contradicció greu.   
Abans, l’oposició podia participar en comissions, consells, i també en la comissió del riu 
però no ho van aprofitar.  
La primera decisió que prenen va totalment en contra del que havien estat demanant a 
l’anterior mandat, i el seu grup s’oposa totalment a aquesta modificació.  
 
El Sr. Quim Blanch exposa que en el ple extraordinari de dia 10 de Juliol de 2003, es 
va aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal. La modificació consistia en 
incorporar la Comissió Delegada de Govern, i es va explicar que es tractava d’una eina 
que facilitava la participació de tots els grups municipals en les decisions setmanals de 
la Junta de Govern Local. En aquella ocasió CIU va demanar-ne la retirada, segons 
consta a l’acta del ple, perquè es duplicaven tasques de tipus tècnic, administratiu i de 
gestió; i demanava que els grups no integrats en el govern poguessin assistir a les 
Juntes de Govern  amb veu, però sense vot.  
A la pràctica, es va constatar que la Comissió Delegada no suposava cap duplicitat, 
doncs es feien de forma simultània.. 
El seu grup ha treballat per mantenir aquesta comissió, perquè entenen que és un 
exercici de transparència. El regidor diu que aquests anys s’han tingut en compte les 
opinions de tots els grups, i que l’oposició podia fer les preguntes, precs i d’altres 
qüestions, cosa que significava un treball més estret i amb molta més confiança. 
Després de tot el que heu manifestat de mà estesa, transparència, col·laboració, 
agraïment en els traspassos, etc. el seu grup no entén el canvi d’actitud, creuen que és 
incoherent i és una falta de respecte cap els ciutadans i ciutadanes, a la primera de 
canvi no complir els compromisos. Denuncien que el govern ha iniciat un camí enrere, 
dificultant la tasca d’una oposició responsable i no ajudarà a mantenir relacions cordials 
entre govern i oposició.  
Per tot el que s’ha exposat, el grup socialista votarà contra aquesta proposta. 
 
El Sr. Agustí Gonzalo diu que el que és més important és la participació i  la 
transparència, independentment de les formes, i planteja la possibilitat que els 
membres de l’oposició assisteixin a la Junta de Govern Local com a oients, sense vot. 
 
L’Alcalde explica que el seu grup es queixava de la manca d’informació perquè a la 
Comissió Delegada s’amagava informació. Efectivament, no volien la Comissió 
Delegada sinó que volien formar part de la Junta de govern Local. Diu que la voluntat 
del govern és la comunicació directa, fluida i fàcil, i volen anar a favor de la 
comunicació i l’entesa. Sobre la possibilitat d’assistir a la JGL no descarta que de 
manera puntual i extraordinària, es pugui convidar a regidors de l’oposició.  
 
El Sr. Quim Blanch, no vol entrar en el tema de si s’amagava informació, i reitera la 
necessitat de disposar de la informació per poder fer la tasca que els hi pertoca.  
 
L’Alcalde recorda que l’existència de la Comissió Delegada no deu ser tan 
recomanable ja que aquesta figura no existeix a cap altre municipi i repeteix que 
malgrat això, no es descarta que en alguna sessió pugui haver-hi l’assistència 
extraordinària i puntual de regidors de l’oposició.  
 
El Sr. Agustí  Gonzalo agraeix la invitació però ressalta que no és el mateix el dret que 
la invitació. 
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Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per 7 VOTS A FAVOR DE  CIU i PP,  I 6 
VOTS EN CONTRA DE PSC, I-ERC i  ICV-EUiA 
 

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 
 
Convergència i Unió                        Sra. Isabel Valls Bassa 
 
Independents-Esquerra Republicana de Catalunya         Sr. Pere Cabot i Barbany 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya                      Sr. Joaquim Blanch Conejos 
     
Partit Popular               Sr. Francesc Montes Casas 
 
Iniciativa per Catalunya Verds-  
Esquerra Unida i Alternativa                        Sr. Agustí Gonzalo Alvarez 
 

 
 
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: 
 
RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA                                                     DECRET  NÚM. 149/2011 
 
Atès que en data 11 de juny de 2011 ha quedat constituïda la corporació municipal que 
ha sorgit de les passades eleccions del 22 de maig. 
Atès el que estableix l’article 10 del reglament orgànic Municipal, la Junta de Govern 
local serà integrada per l’Alcalde/essa, que la presidirà, i un nombre de regidors/es que 
no superarà el terç del nombre legal de membres de la corporació.  
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i atès allò que disposen 
l’article 53 i 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. 
 
HE RESOLT: 
Primer.- Que la Junta de Govern local, presidida per aquesta Alcaldia, sigui integrada a 
més pels regidors i regidores següents: 

Sra. Isabel Valls i Bassa  
Sr. Miquel Moret i Espinosa 
Sra. Araceli Polo i Velasco 
Sr. Francesc Montes i Casas  

 
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. 
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RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA                                             DECRET  NÚM.  150/2011 
 
Atès que en data 11 de juny de 2011 ha quedat constituïda la corporació municipal que 
ha sorgit de les passades eleccions del 22 de maig. 
Atès que per Decret d’Alcaldia han estat nomenats els regidors que han de formar part 
de la Junta de Govern local,  
Atès que segons el que estableix l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal, les 
tinències d’Alcaldia, són òrgans unipersonals necessaris, i seran nomenats per 
l’Alcalde/essa d’entre els membres de la Junta de Govern local, amb un mínim de dos i 
un màxim que es correspondrà amb el total d’integrants de la Junta de Govern local, 
Alcalde/essa exclòs.  
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. Miquel Moret i Espinosa 
2n. Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Montes i Casas 
3r. Tinent d’Alcalde, Sra. Isabel Valls i Bassa 

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. 
 
 
 
RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA                                                   DECRET  NÚM. 151/2011 
 
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. Joaquim Brustenga i Etxauri: Governació i Urbanisme  
Sra. Isabel Valls i Bassa: Cultura, Ensenyament, Activitats, Foment i Barris 
Sr. Miquel Moret i Espinosa: Serveis Municipals, Obres, Medi Ambient i Mobilitat 
Sr. Joan Iglesias i Barcia: Esports i Joventut 
Sra. Araceli Polo i Velasco: Comunicació i Festes 
Sra. Cristina Parera i Sallent: Sanitat i Benestar Social, Gent Gran i Família 
Sr. Francesc Montes i Casas: Habitatge i Hisenda 
 
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. 
 
RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA                                             DECRET  NÚM. 160/2011 
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Atès que en data 11 de juny de 2011 ha quedat constituïda la corporació municipal que 
ha sorgit de les passades eleccions del 22 de maig.  
Amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió i atès allò que disposen 
l’article 53 i 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. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia  núm. 104 de 27 de juny de 2007, 
de delegació de competències en la Junta de Govern Local.  
 
Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local 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 i d’urbanització 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, denegació, pròrroga i caducitat de llicències d’obres, ocupació de 
la via pública i l’aprovació de les liquidacions tributàries corresponents, sempre que 
no siguin de la competència del Ple. 
7.- Atorgament, denegació i revocació de llicències ambientals, i d’espectacles 
públics i activitats recreatives, així com els requeriments d’adopció de noves 
mesures correctores. 
8.- 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. 
 

Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
RESOLUCIÓ  D’ALCALDIA                                                  DECRET  NÚM. 196/2011 
 
Vist el decret núm. 151/2011 de 15 de juny en que s’efectuen les delegacions especials 
per encàrrecs específics a favor de regidors. 
Atès que s’amplien les delegacions, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Modificar les delegacions especials a favor de la regidora Sra. Isabel Valls i 
Bassa segons el següent:  
Participació Ciutadana, Atenció al Ciutadà, Ensenyament, Cultura, Foment, Activitats 
Econòmiques i Consum  
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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 15 de juny de 2011. 

 
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I 
ALTRES ÒRGANS 

 
 
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 
 
- Comissió Informativa de Ple:  Sr. Joaquim Brustenga i Etxauri, Sra. Isabel Valls 
Bassa, Sr. Ramon Vilageliu Relats, Sr. Joaquim Blanch i Conejos, Sr. Francesc Montes 
Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez. 
- Comissió Especial de Comptes: Sr. Miquel Moret Espinosa, Sr. Pere Cabot 
Barbany, Sr. Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo 
Alvarez. 
- Consell Escolar Municipal: Sra. Isabel Valls Bassa, Sra. Núria Federico Fuertes, Sr. 
Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez. 
 
De manera extraordinària, un altre membre del grup municipal podrà substituir el titular 
designat.  
 
2. ORGANISMES AUTÒNOMS: 
 
- Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació:  Sra. Araceli 
Polo. 
 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Nomenar president de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local 
SET-Comunicació, el Sr. Joaquim Brustenga i Etxauri, Alcalde de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Nomenar vocals de l’organisme autònom els Srs/es següents:  

 
- Sra.  Araceli Polo Velasco, en representació del grup municipal de CIU. 
- Sr. Ramon Vilageliu Relats, en representació del grup municipal de I-ERC 
- Sr. Joaquim Blanch Conejos, en representació del grup municipal de PSC 
- Sr. Francesc Montes Casas, en representació del grup municipal de PP 
- Sr. Agustí Gonzalo Alvarez, en representació del grup municipal de ICV-EUiA 
- 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 

 
Tercer.- Nomenar gerent de l’organisme autònom el Sr. Manel Roca Domingo. 
 

3. REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES ÒRGANS 
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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. Miquel Moret    
Junta Local de Seguretat                                                       Sr. Joaquim Brustenga 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs           Sr. Miquel Moret 
Consells Escolars: IES Vall del Tenes, Escoles bressol Municipals, Escola de Primària 
La Sagrera, Escola de Primària Ronçana                             Sra. Isabel Valls 
Consorci Localret.    ......................................................       Sra. Araceli Polo  
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.............  Sr. Miquel Moret     
Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes..........     Sr. Joaquim Brustenga 
         Sra. Isabel Valls 
                                                                                              Sr. Francesc Montes 
Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”....................        Sr. Miquel Moret     
Associació Catalana de Municipis................................        Sr. Joaquim Brustenga 
Federació de Municipis de Catalunya...........................       Sr. Joaquim Brustenga  
Consorci de Turisme .....................................................      Sra. Isabel Valls  
Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental   ............      Sra. Cristina Parera 
Comissió Tornaveu ........................................................      Sra. Araceli Polo 
                    Sr. Ramon Vilageliu 
         Sr. Joaquim Blanch 
                                                                                              Sr. Francesc Montes 
                                                                                              Sr. Agustí Gonzalo 
Comissió de Festes  .......................................................     Sra. Araceli Polo 
                                                                                              Sra. Núria Federico 
         Sra. Mònica Gil 
                                                                                              Sr. Francesc Montes 
                                                                                              Sr. Agustí Gonzalo  
Comissió Vialitat i nomenclàtor .....................................      Sr. Miquel Moret  
                                                                                              Sr. Pere Cabot 
         Sr.  Martí Ferres 
                                                                                              Sr. Francesc Montes 
                                                                                              Sr. Agustí Gonzalo 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per 12 VOTS A FAVOR DE PP, CIU, 
PSC i I-ERC I 1 VOT EN CONTRA DE ICV-EUiA 
          
 

8. ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS REGIDORS 
 

Constituït el nou Ajuntament, com a conseqüència de les eleccions municipals 
celebrades el passat dia 22 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 48.630,50 euros pagadors en catorze 
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mensualitats, assumint la Corporació el pagament de la quota empresarial de la 
Seguretat Social. 
 
Segon.- Fixar el règim de retribucions pel 2on Tinent d’alcalde, Francesc Montes i 
Casas i pel 3er. Tinent d’alcalde, Isabel Valls i Bassa que exerciran el seu càrrec amb 
mitja dedicació i delegacions expresses, amb un import brut anual de 20.667,95 euros, 
pagadors en catorze mensualitats, assumint la Corporació el pagament de la quota 
empresarial de la Seguretat Social. 
 
 
Tercer.- 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) 1er.Tinent d’Alcalde i Regidors amb delegació específica: fins a un màxim de 614 € 
  
 
1.2. Per assistència a sessions, per als regidors sense responsabilitats de govern: 
a) 56 € per assistència a sessió del Ple 
b) 19 € per assistència a sessió de Comissions Permanents  
 
 
Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 912/100000 (assignacions 
membres de la corporació) del vigent pressupost municipal.  
 
Cinquè.- Aquests acords tindran eficàcia des de la seva aprovació, amb efectes dels 
nomenaments corresponents. 
 
L’Alcalde explica que la intenció és mantenir les retribucions assignades, excepte la de 
l’Alcalde, que es redueix en un 5% respecte l’anterior legislatura, fet que representa un 
12% menys del que cobrava l’anterior alcalde l’any passat. 
A nivell de càrrecs, hi haurà 2 regidors a dedicació parcial, que suposarà una 
reorganització de diferents departaments i un estalvi, ja que la seva presència ha 
permès prescindir d’algunes persones externes que hi treballaven habitualment i que 
facturaven les seves hores de dedicació. 
El Sr. Pere Cabot exposa que CIU s’ha queixat reiteradament de les retribucions 
econòmiques a regidors fa vuit anys i a l’Alcalde fa quatre. I en concret, va manifestar 
que faria d’alcalde sense cobrar. El seu grup està d’acord amb què l’Alcalde ha de tenir 
una retribució, però no poden acceptar duplicar amb les dedicacions dels 2 regidors.  
El regidor diu que a l’actual mandat el que abans criticava l’equip de govern actual, ara 
ho justifica, i no ho consideren correcte que en el context actual, es dupliquin les 
assignacions a regidors. Tampoc entenen el sou del regidor Montes, que té mitja 
dedicació i dues regidories. 
No poden acceptar que el canvi de mandat costi al poble més de 30.000€ anuals en els 
temps que corren, i més quan es diu que pot ser que no paguin nòmines.  
El seu grup pensen que és fruit del pacte PP-CIU, i és un pacte que no caldria.  
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L’Alcalde diu que el poble de Santa Eulàlia de Ronçana ha dit que vol que CIU governi. 
Seguidament aclareix que ells no van votar en contra, es van abstenir, però sí que van 
criticar que l’alcalde s’apugés un 25% la retribució respecte l’Alcalde anterior.  
Respecte a la dedicació del Sr. Francesc Montes, també porta els temes de RRHH, no 
només Hisenda, i està plenament justificada la seva dedicació. Aquesta dedicació 
suposarà un estalvi a l’Ajuntament de l’ordre de 50.000€/any, cosa que ja explicaran 
degudament. També aclareix que no es refereix a prescindir de treballadors en nòmina 
sinó de prescindir de persones que presten servei mitjançant factura a l’Ajuntament.  
 
El Sr. Pere Cabot diu que escoltaran atentament les explicacions que els faci l’equip de 
govern.   
 
El Sr. Quim Blanch celebra que no hi hagi acomiadaments. Els sembla allunyat de la 
realitat que, en la situació actual de crisi econòmica i social, es plantegin doblar 
recursos per assignacions a regidors. Abans es podia fer la feina sense aquestes 
dedicacions, i un dels regidors va renunciar a aquesta indemnització.  
Creu que s’ha de tenir en compte la situació actual d’atur, 508 aturats, i de Serveis 
Socials, i que les assignacions a càrrecs es podrien destinar a Serveis Socials.  
Pel que fa als imports, no hi tenen res a dir, ja que estan dins els marges de les 
recomanacions de la Federació i de l’Associació Catalana de Municipis. 
El que no consideren ajustat a l’actual situació, és la proposta de noves assignacions, 
que fins ara no hi ha estat a l’Ajuntament; fa esment que els regidors de govern a la 
darrera legislatura tenien una dedicació superior, i sense retribució, excepte la 
indemnització prevista, a la que inclús un regidor del PSC hi va renunciar. 
  
Amb l’escenari econòmic, considera que l’equip de govern no pot aprovar aquestes 
dues assignacions, perquè aquests diners, s’haurien de destinar a ajudar als que 
menys tenen, i a serveis com el teleassistència, a incrementar les beques de menjador, 
ajuts per llibres, sortides escolars i casals d’estiu.  
El regidor critica la falta de coherència de l’alcalde, que va dir que exerciria d’alcalde 
sense assignació, i considera s’hauria de renunciar a aquestes assignacions de dos 
regidors a dedicació parcial. Per tot això, anuncia que el seu grup hi votarà en contra. 
 
El Sr. Agustí Gonzalo exposa que, pel fet d’assumir una retribució, el grau de 
responsabilitat és més alt del que ja té per sí ser representant electe. No hi veu 
inconvenient en la retribució si aquesta és retornada a la població en forma de feina 
ben feta. Per això espera que el govern rendeixi comptes de la feina feta, per veure si 
és justificat o no el sou.  
 
El Sr. Francesc Montes explica quina va ser la intervenció en el debat, sobre la feina 
que representava l’àrea d’hisenda. També fa un aclariment respecte els comentaris 
que va fer del sou de l’Alcalde, i és que qüestionava que un regidor es posés un sou 
més alt que l’Alcalde.  
Diu que la feina l’han de fer els treballadors, però ha d’estar dirigida pels polítics. 
Considera que amb la situació de crisi que hi ha, el personal no pot anar incrementant. 
El que està fent el nou govern és reestructurar l’Ajuntament, per obtenir millors 
resultats i podran justificar que hi ha un retorn per sobre del cost. 
Posa algun exemple de com automatitzaran algunes feines que alliberaran personal 
que podran dedicar-se a altres tasques.  
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El Sr. Joaquim Blanch, pregunta si aquest punt de l’ordre del dia es pot votar 
separadament, cada apartat. 
 
 
El Sr. Pere Cabot diu que en època de crisi no és justificat augmentar de manera 
exagerada les renumeracions. Es podria haver rebaixat, per coherència amb el que van 
dir en aquell moment.  
 
La Sra. Isabel Valls explica que Santa Eulàlia ha canviat molt en aquests últims anys. I 
la gestió no ha estat adequada, i a més quan s’ha disposat de molts més recursos 
econòmics. S’han fet equipaments no prioritaris per les característiques del poble, i 
s’han deixat de banda serveis bàsics com: clavegueram, enllumenat, ferm del carrer, 
etc. La regidora opina que no s’ha atès amb energia a alguns sectors de Santa Eulàlia, 
com per exemple el teixit industrial..., i s’han desaprofitat recursos, i estirat més la mà 
que la màniga, i ara hi ha un gran problema.  
A continuació fa una repàs de tots els serveis que té Santa Eulàlia i una reflexió sobre 
la necessitat d’afrontar les despeses que generen, per les quals cal buscar el 
finançament necessari.  
Per aquest motiu, cal posar-se a treballar i organitzar de nou l’ajuntament de millor 
manera.  
Cal dedicar molt de temps aquesta nova administració, que ha de ser més àgil, eficaç, 
senzilla i propera als ciutadans. I tot això, justifica aquest punt de més dedicació de 
polítics a l’ajuntament. Sobre aquest fet, no només els grups mesuraran l’actuació, sinó 
que ho farà tot el poble de Santa Eulàlia.  
Per últim, demana un esforç de comprensió al treballadors i al poble de Santa Eulàlia.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per 7 VOTS A FAVOR DE  CIU I PP, 5 
EN CONTRA DE I-ERC I PSC , i 1 ABSTENCIÓ D’ICV-EUiA 

 
 

9. 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 135 € per grup, més 122 € 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.- Aquests acords tindran eficàcia des de l’11 de juny de 2011. 
 
L’Alcalde explica el punt.  
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El Sr. Quim Blanch vol fer palès que cal que el ciutadà sàpiga a que es dediquen 
aquests euros, que són per fer la tasca d’oposició. El seu grup hi votarà a favor. 
 
El Sr. Pere Cabot exposa que fa 4 anys es va incrementar la retribució de les 
assignacions, a proposta de CIU. Enguany s’abstindran perquè no hi hagut possibilitat 
de negociació i perquè no estan d’acord amb l’increment d’altres quanties.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per 9 VOTS A FAVOR, CIU, PP i PSC, i 
4 ABSTENCIONS DE  I-ERC I D’ICV-EUA 

 
 
 
 

I a tres quarts i cinc de nou 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                                                                        La Secretària,  

 
 

 
Marina Escribano Maspons 
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