ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
28 de juny de 2012
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
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

A la Casa de la Vila a les 19:00 hores del dia 28 de juny de 2012, es van
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen,
assistits pel Secretari, 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:
A la sala de plens de l’ajuntament essent les dinou hores i amb l’assistència de
l’alcalde Sr. Joaquim Brustenga i Extauri, del regidors Sr/res Isabel Valls, Araceli
Polo, Cristina Parera, Miquel Moret, Joan Iglesias, Francesc Montes, Pere Cabot,
Ramón Vilageliu, Núria Federico, Joaquim Blanch, Martí Ferrés, Agustí Gonzalo, i del
secretari, dóna inici la sessió extraordinària convocada a tal efecte.
Transcorreguts més de vint-i-cinc minuts en els que el soroll provocat per
determinades persones que amb xiulets i altres manifestacions de desaprovació
impedeixen l’ús de la paraula i el començament de la sessió, el Sr. alcalde apreciant
la impossibilitat de desenvolupar l’acte en les condicions creades, i per tal que la
llibertat d’expressió dels legítims representants de la voluntat popular no es veies
violentada, va acordar el trasllat a un altra estança dins de la mateixa casa
consistorial, essent acompanyant per tots els regidors i el secretari de la corporació.
1. Aprovació de la modificació del calendari de plens municipals
Atès que el dia establert per celebrar el ple ordinari del mes de juliol és el 29,
d’acord amb el calendari aprovat de celebració dels plens ordinaris, i atès que
coincideix amb l’inici de la Festa Major del municipi.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent
ACORD:
Primer.- Modificar el dia de celebrar el ple ordinari corresponent al mes de juliol
establert pel dia 26, i passar-lo al dimarts dia 24 de juliol a la mateixa hora.
Els regidors de l’oposició manifesten que no volen ser còmplices d’actuacions
irregulars.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:
VOTS A FAVOR:7, sis de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA:cap
ABSTENCIÓ:6, 3 regidors de I-ERC, els dos del PSC i el regidor de ICV-EUIA.
2. Aprovació de l'expedient de modificació de contracte del servei de
recollida de residus a Santa Eulàlia de Ronçana

Vista l’existència de circumstàncies excepcionals en la situació econòmica de
l’ajuntament, i la necessària implantació de mesures per fer-hi front, s’ha examinat
la possibilitat de modificar el servei de recollida d’escombraries, aconseguint un
estalvi econòmic molt important, i en qualsevol cas superior a l’eventual incidència
en el servei, com s’indica als informes emesos.
Atès que l’interès públic exigeix que s’efectuïn aquestes modificacions contractuals
per adaptar el servei a les noves necessitats i incoat expedient, resulta favorable, no
tractant-se de modificacions essencials de la contractació.
Atès que en l’expedient s’incorpora la conformitat del contractista a la modificació
per la qual s’establirà la prestació del servei mitjançant sistema de contenidors.
Vist l’informe de Secretaria en relació al procediment, i que la modificació proposada
s’ajusta a la normativa aplicable de contractes administratius, així com la resta de
l’expedient en què s’incorporen la Memòria tècnica i els plecs de prescripcions
tècniques que defineixen les modificacions contractuals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del contracte de servei de recollida i
transport d’escombraries del municipi, subscrit entre l’ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana i l’empresa URBASER, en els termes establerts a la documentació
integrant de l’expedient, i que reestablert l’equilibri econòmico financer, representa
un nou import anual de contracte de 296.842,23€ (IVA Inclòs).
Segon.- Efectuar les modificacions necessàries a les partides corresponents del
pressupost municipal.
Tercer.- Notificar aquest acord al contractista i requerir-lo per a la formalització de
la modificació del contracte en el termini de quinze dies hàbils des de la notificació
del present acord.
Quart.- Facultar el Sr. alcalde per l’execució d’aquest acord i signatura del document
de formalització de la modificació.
L’alcalde exposa la situació en que es troba el servei i les possibilitats de canviar al
sistema de recollida selectiva en contenidors, que possibilitarà continuar amb la
selecció i suposarà una reducció considerable del cost del servei, passant de
530.000 que correspondria abonar per l’any 2013 als 296.842,23 euros pactats.
El regidor Sr. Vilageliu proposa que quedi l’assumpte sobre la taula, ja que la
qüestió econòmica, tot i ser molt important, no és prou justificativa, i que la
recollida porta a porta és una actuació de gran valor, i un sistema indiscutible i bo, i
també que cal revisar les ofertes econòmiques perquè a l’inici hi havien
pressupostos millors que els d’Urbaser. Afegeix que resulta dubtós que la diferència
de preus entre un sistema i l’altre, sigui tant elevat, i probablement entre
campanyes, contenidors, etc.., s’acabarà superant els 450.000 euros anuals.

El regidor Sr. Blanch que no està d’acord ni amb els informes que conté l’expedient
ni amb la contesta que ha rebut de l’ajuntament, que el que es fa es desmuntar un
servei, maquillant-lo sota el pretext de determinades dades econòmiques. Que
aquest sistema que es proposa fins i tot podria generar problemes sanitaris.
Finalment, demana que l’alcalde dimiteixi dels càrrecs que manté en el Consell
Comarcal i en el Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental.
El regidor Gonzalo diu que les persones tenen la possibilitat de revertir la
degradació de l’activitat del planeta. Que si el motiu del canvi de sistema és
estrictament econòmic és quelcom que es pot acceptar, però una diferencia de
80.000 euros dividida entre tants rebuts resulta mínima, per perdre els avantatges
d’un sistema millor, i calia preguntar als veïns. També que recentment a la Fàbrica
s’havia fet una presentació del que significava el sistema del porta a porta, i el
diferencial econòmic no resultava tant important com per descartar-lo, i el que calia
era adaptar-lo, no eliminar-lo.
El regidor Sr. Miquel Moret manifesta que existeix un contracte per la recollida que
està vigent i s’ha de respectar, i no es pot canviar de companyia d’un dia per l’altre.
També que la gent havia entès que en un municipi dispers la problemàtica de la
recollida era molt diferent. A més que no es tracta de que ara en endavant no es
seleccionarà perquè es farà selecció igual com es fa a Granollers o a Barcelona.
Afegeix que tampoc no ha tingut cap col·laboració dels regidors de l’oposició als que
els havia facilitat totes les dades econòmiques, i no havien fet ni una sola trucada.
També diu que el Consorci de Residus del Vallès Oriental els havia desaconsellat el
sistema de recollida porta a porta per a Santa Eulàlia. Critica el contracte que havia
fet l’anterior govern que implicava un sobrecost de 50.000 euros per anar a Molins
de Rei; que havia obligat a l’adquisició de dos camions, i ara un se’l quedaria
l’empresa, i que semblava que més que un contracte, havien bonificat el servei i
deixar-se atracar. També va dir que amb el porta a porta els carrers també estaven
bruts, i per exemple a Alemanya no recollien diàriament, per tot existien arguments
en contra del sistema de recollida de porta a porta, i molta gent de Santa Eulàlia no
estava a favor d’aquest sistema.
En el torn de rèplica el Sr. Gonzalo manifesta que no havien contestat al regidor
perquè resultava innecessari al dir que la decisió ja estava presa i no es podia
canviar.
El regidor Sr. Montes diu que l’anterior equip de govern va modificar el sistema de
recollida incorporant el porta a porta i que això va suposar un incrementant del cost
de recollida passant de 120.000 a 400.000 euros, i que l’argument del moment va
donar com argument que amb el retorn que es produiria per la recollida porta a
porta el cost final es reduiria, demanant un vot de confiança per demostrar-ho en el
termini d’un o dos anys, i que l’oposició d’aquell moment es va queixar, advertintlos que no creien en aquest suposat retorn i que el cost no es veuria mai reduït.
Segueix dient que a dia d’avui el cost de recollida està en uns 520.000 €, que el
retorn son uns 100.000 € i per tant està més que demostrat que el sistema porta a
porta ha fracassat, per tant, havent advertit a l’anterior govern que el seu sistema
no funcionaria i estat demostrat que no ha funcionat, demana, en igualtat de
condicions que donin ells ara un vot de confiança i permetin el canvi per veure si es
complien les expectatives.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:

VOTS A FAVOR: 7, sis de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA: 6, tres regidors d’I-ERC, dos del PSC i un d’ICV-EUIA.
ABSTENCIÓ: cap
3. Proposta relativa a donar de baixa l'adhesió a l'Associació de
Municipis catalans per la recollida selectiva porta a porta
Atès que en data 27 de març de 2008, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va
acordar la seva adhesió a l’Associació de Municipis catalans per la recollida selectiva
porta a porta,
Atès que l’adhesió a l’Associació de Municipis catalans per aquest 2012, estableix el
pagament de la quota a raó d’0,10 € per habitants servit pel porta a porta i donat
que es preveu modificar el canvi de model de recollida d’escombraries porta a porta
a contenidors,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acordar la baixa d’adhesió a l’Associació de Municipis catalans per a la
recollida selectiva porta a porta.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis catalans per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta i als Serveis Econòmics Municipals.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:
VOTS A FAVOR: 7, sis de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA: 6, tres regidors d’I-ERC, dos del PSC i un d’ICV-EUIA.
ABSTENCIÓ: cap
4. Proposta d'acord relativa a l'amortització de places de personal
d'escola bressol
1.- La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 7 de juny de 2012, va
acordar la suspensió en la prestació del servei públic d’escola bressol al centre de La
Font del Rieral pel motiu de la disminució de sol·licituds de places derivada tant del
menor índex de natalitat com per la crisi econòmica, a la vista dels informes emesos
pels serveis econòmics municipals i per les dades aportades per
la tècnica
d’ensenyament. Informes que consten a l’expedient.
2.- Pels motius que varen dur a la Junta de Govern Local a l’adopció de l’acord de 7
de juny de 2012, que han estat confirmats per les inscripcions pel curs 2012-2013,
més una rebaixa de l’aportació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que ha passat de 1300 euros a 875 euros, resulta inviable i insostenible
per a la hisenda municipal el mantenir dos centres, per la qual cosa es manté el
servei només al centre de L’Alzina deixant sense servei el centre de La Font del
Rieral.

3.- A la plantilla de personal laboral actualment vigent figuren les següents places
de l’escola bressol municipal de La Font del Rieral:
- Una plaça de Mestre/a escola bressol.
- Dues places d’Educador/a escola bressol.
- Tres places d’Auxiliar escola bressol
4.- Vistes les conclusions dels informes esmentats que justifiquen el cessament de
l’activitat a l’escola bressol de La Font del Rieral, es fa necessari suprimir totes les
places del personal adscrit a aquell centre.
5.- Donat que l’inici del curs és previst pel proper mes de setembre, es va
imprescindible procedir a modificar la plantilla amb l’amortització de sis places de
personal laboral adscrit a l’escola bressol La Font del Rieral.
2.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal, reconegut a l’article 140 de
la Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com
estableix l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats i
d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i l’article 7,
núm. 1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització
es desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i
següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
L’article 27, punt 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei dels ens locals permet la modificació de la plantilla
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió i millora dels
existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a
criteris d’organització administrativa interna.
3.- Vist l’informe de la Secretaria de la Corporació, i donat que el personal que
ocupa les places amortitzades té la condició de personal laboral fix de plantilla,
s’haurà de procedir a l’extinció dels seus contractes mitjançant acomiadaments
individuals per causes objectives, econòmiques i organitzatives, d’acord amb allò
previst a l’article 52, c) en relació amb l’article 51 i la disposició addicional vintena
de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, s’haurà de donar compliment a les
exigències de l’article 53 de l’Estatut dels Treballadors pel que fa a posar a
disposició dels/ de les treballadors/res afectats/des, simultàniament a la notificació
de la resolució extintiva, una indemnització de vint dies per any de servei, amb un
màxim de dotze mensualitats, més un preavís de quinze dies.
4.- En execució de les competències d’autoregulació, procediria doncs modificar la
plantilla de personal laboral amb l’amortització de les pleces que figuren detallades
a la part d’antecedents fàctics d’aquesta proposta.
5.- La tramitació de la modificació de la plantilla de personal exigeix: aprovació
inicial pel Ple (article 52, núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim

local de Catalunya, exposició pública previ anunci al BOP o al DOGC en el seu cas,
per termini de quinze dies, considerant-se aprovat definitivament si dins aquest
termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les (article 169 de la llei d’hisendes locals). De l’acord
d’aprovació definitiva s’ha de trametre còpia al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i s’ha de publicar íntegrament
al BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya).
Vistos els informes adjunts i el de la Secretaria, es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal i relació
de llocs de treball, amb l’objecte d’amortitzar les següents places del personal
adscrit a l’escola bressol de La Font del Rieral:
- Una plaça de Mestre/a escola bressol.
- Dues places d’Educador/a escola bressol.
- Tres places d’Auxiliar escola bressol
Segon.- SOTMETRE L’ACORD ANTERIOR A INFORMACIÓ PÚBLICA per termini de
quinze dies als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments,
considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre
les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva.
Tercer.Aprovada definitivament la modificació de la plantilla de personal,
TRAMETRE còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en el
termini de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC (article 283 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
Quart.- L’extinció de les relacions laborals del personal que ocupa les places es
diferirà fins al 30 de setembre de 2012, a l’objecte de destinar les jornades laborals
que legalmente els corresponguin, a elaborar i presentar a l’ajuntament un estudi i
pla de viabilitat econòmic de l’escola bressol en una proposta d’autogestió en
cooperativa de les mestres i educadores.
L’alcalde manifesta que com que un dels assumptes més preocupants és la pèrdua
de lloc de treballs varen acceptar l’alternativa proposada pels mestres consistent en
disposar d’un període per tal d’elaborar alternatives a la suspensió de l’escola, per
això s’introduïa una modificació en l’acord a prendre, i s’ajornava els efectes de
l’extinció dels contractes fins el 30 de setembre de 2012.
La regidora Sra. Federico demana que l’assumpte resti sobre la taula, perquè es
quelcom molt important, com són els nens i amortitzacions de places, potser
s’hauria de fer si no hi ha demanda, però s’haurien de deixar les dues escoles, i
més quan aquesta escola que es pretén tancar es un projecte de molts anys, i un
orgull per tothom, un altre cas seria llançar tots els diners que va suposar aquesta
inversió . Retreu que anteriorment s’havia fet una operació de “marketing” i es van
oferir més places a la gent de fora, baixant els preus que pagaven. Insisteix en que

es tracta d’una escola no pas d’una fàbrica, ni tampoc d’una guarderia on només es
deixen els nens.
El regidor Sr. Blanch diu que es congratula dels canvis que s’han efectuat amb
l’acord, i que s’hagin contemplat altres alternatives, però si s’hagués fet abans
s’haguessin estalviat molts problemes. També que ho havien consultat i que el
procediment seguit no és el correcte.
El regidor Sr. Gonzalo diu que la modificació fa l’acord francament diferent, però
encara que finalment es salvés l’escola, l’equip de govern no garantia les
oportunitats de l’educació.
La regidora Sra. Isabel Valls manifesta que la posició de l‘equip de govern està
suficientment explicada, de vegades inclòs a nivell personal, pel que resulta
particularment molest que se’ls acusi de premeditació. Que el Sr. Blanch ha
tergiversat les seves paraules, al dir que la regidora s’havia oposat a la construcció
de l’edifici, quan evidentment era impossible que ho pogués fer perquè ni tant sols
formava part de l’ajuntament. A banda d’això, qualsevol pot apreciar que es tracta
d’un edifici poc racional, sense que es malinterpretes fent-lo extensiu a la gent que
hi treballava, als nens o al projecte que el podia considerar positiu. Que s’ha actuat
amb tota l’honestedat exposant el problema existent, i també s’ha anat al
departament i arreu, per buscar solucions, com ara la de baixar el preus d’alguns
cursos, però l’important davallada de la corba de natalitat ho ha fet inajornable.
També s’han dit altres infàmies, com que es feia per enfonsar tot el que havia fet el
govern anterior, o que es parlava malament de l’escola l’Alzina. En aquest moment
es podia veure l’encert dels arguments de l’equip de govern, i les inscripcions
existents. Respecte a una eventual existència de xifres confoses, diu que no existeix
cap confusió.
La regidora Núria Federico li contesta que si no fos premeditació i fos de justícia,
pels veïns del rieral i de La Sagrera es tancarien estances a les dues escoles bressol
i no una escola sencera
El regidor Sr. Vilageliu, sense dubtar de la bona intenció de l’equip de govern, torna
a demanar que, per la transcendència del punt i les persones que afecta,
l’assumpte resti damunt la taula.
L’alcalde però considerant l’assumpte suficientment debatut, i la necessitat de
l’adopció d’una decisió, ho posa a votació, obtenint-se un empat en la votació a
l’abstenir-se el regidor d’Unió Democràtica de Catalunya Sr. Joan Iglesias, i en votar
sis regidors a favor, cinc de CIU, i un del PP; i votar en contra sis regidors, tres de
I-ERC, dos del PSC, i un de ICV-EUIA.
Posat novament a votació l’assumpte de conformitat allò disposat a l’article 100.2
del ROF, s’han obtingut els mateixos vots i empat, decidint el vot de qualitat de
l’alcalde.
Amb aquest resultat s’aprova amb els següents vots:
VOTS A FAVOR: 6, cinc de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA: 6, tres regidors d’I-ERC, dos del PSC i un d’ICV-EUIA.
ABSTENCIÓ: El regidor Joan Iglesias, d’UDC

5. Aprovació programa participació ciutadana per la redacció del POUM
Atès que s’ha reiniciat l’elaboració del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
de Santa Eulàlia de Ronçana, i el Programa de participació ciutadana ha de
contribuir a garantir i fomentar els drets d’iniciativa, la informació i participació dels
ciutadans en el procés de redacció, procurar la divulgació i la comprensió dels
objectius i del contingut dels treballs, i finalment, possibilitar la formulació
d’al·legacions, suggeriments o propostes alternatives. Conseqüentment el Programa
de participació ciutadana conté les mesures i les actuacions previstes per exercir
aquests drets, intentant assolir un elevat nivell de consens en el document final.
L’arquitecte redactor del POUM, Sr. Albert de Pablo, ha formulat el Programa de
participació ciutadana, on es detalla el contingut i les fases en que es
desenvoluparà, i donat que el Programa de participació ciutadana, ha de formar part
integrant de la documentació del POUM, resulta necessària la seva aprovació.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Programa de participació ciutadana presentat per l’arquitecte
redactor Sr. Albert de Pablo.
Segon.- Publicar, de conformitat a la normativa, el Programa de participació
ciutadana per tal de possibilitar la seva consulta.
El regidor Sr. Cabot manifesta que troba a faltar més participació del públic, perquè
és un assumpte de fa molt temps i cal refrescar-ho.
El regidor Sr. Blanch diu que atenent la importància de la participació calia garantirla, modificant determinades expressions condicionals, i com ara “es farà”, en
comptes de “es podrà”, etc.
L’alcalde diu que la participació és la continuació del procés i el que es fa ara és
seguir el camí proposat per l’equip redactor.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots:
VOTS A FAVOR: 7,sis de CIU i un del PP
VOTS EN CONTRA: 6, tres regidors d’I-ERC, dos del PSC i un d’ICV-EUIA.
ABSTENCIÓ: cap
I a les 21 hores i vint minuts, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer

