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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           31/03/2016 19:30 
Lloc:             Sala Pau Casals de la Biblioteca-Casa de Cultura. 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
MONSERRAT TORRES BAJONA 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
ALICIA MORENO RODRIGUEZ 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
VICENÇ FUERTES BERGUA 
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 
 
Excusen la seva assistència 
ABRAHAM REQUENA RUIZ, per malaltia greu. 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les 31/03/2016 19:30:00 hores del dia 31/03/2016, es van 
reunir sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, 
assistits per la Secretària accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter 
Ordinari, en primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 

2. Informació diversa 
 

3. Donar compte de Decrets i Resolucions d’alcaldia 
 

4. Aprovació inicial del catàleg de camins municipals de Santa Eulàlia de 
Ronçana  

 
5.  Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2015 
 

6.  Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost de Set Comunicació per 
l'exercici 2015 

 
7.  Modificació Ordenança Fiscal 8: Taxa per la prestació dels serveis 

d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a 
través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 

 
8.  Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 

Governació i Administracions Públiques 
 

9.  Moció d'I-ERC de suport al banc d'ADN per les identificacions dels 
desapareguts a la guerra civil 

 
10.  Moció d'ICV-EUIA de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a reduir 

els plàstics no reutilitzables al municipi 
 

11.  Moció del grup municipal PSC en relació al preacord subscrit pels caps 
d'Estat i el Govern de la UE amb Turquia 

 
12.  Moció del gruo municipal PSC  per a consensuar amb tots els grup amb 

representació municipal, la creació del Consell de Barris 
 

13. Afers urgents i sobrevinguts 
 

14. Precs i preguntes 
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l’Alcalde abans de començar, comenta que el Sr. Abraham Requena no ha pogut 
assistir al Ple a causa d’una petita intervenció, en referència a les dues mocions que 
presentava el PSC, la primera la qual tractava de la creació del Consell de Barris es 
posposa per al proper Ple, la segona moció, referent al tema del refugiats a la Unió 
Europea, s’acorda tractar-la en aquest Ple. 
 
 
1.APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 
PLE2016/1 Ordinari 29/01/2016 

 
L’acta queda aprovada per unanimitat 

 
 

2.INFORMACIÓ DIVERSA 
 

L’Alcalde manifesta que aquest cap de setmana hi haurà moltes activitats al 
municipi, que estan totes publicades a l’Agenda municipal de la web de 
l’Ajuntament. 

 
3.DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats entre els mesos d’1 de gener al 29 de 
febrer de 2016, que corresponen als números del 1 al 98 

 
4.APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA  

 
Atès que per part de Serveis Tècnics amb la col·laboració de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona, s’ha preparat 
la documentació pertinent corresponent a l’elaboració del catàleg de camins 
municipals de Santa Eulàlia de Ronçana   
  
Vist l’informe de Secretària i  de l’Àrea de Serveis Tècnics,  
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el catàleg de camins municipals del municipi de Santa 
Eulàlia de Ronçana, redactat per l’equip tècnic designat per l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el document durant el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de la Província de 
Barcelona, la pàgina Web municipal i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, amb el 
benentès que si durant el termini, no s’hi formula cap al·legació o suggeriment, el 
catàleg s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior i 
s’incorporarà a l’Inventari de béns municipal. 
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Intervencions: 
 
La secretària, procedeix a llegir els acords. 
 
El regidor Sr. Cabot manifesta que aprovaran el catàleg, que els sembla positiu que 
hi hagi una documentació de tots els bens del poble, però també creu que el 
procediment no és del tot correcte que només es documentin els camins de trànsit 
rodat, i creuen que també caldria inventariar els camins de trànsit no rodat de 
manera que quedin tots clarificats. De cara als camins de trànsit no rodat, costa 
més de mantenir-los per tant el fet de tenir un inventari ajudaria a poder realitzar 
aquesta tasca. Creuen que aquest catàleg seria molt més complert si hi figuressin 
tots els camins. Entenen però que es bo que s’aprovi aquest catàleg. 
 
L’Alcalde, respecte l’aportació del Sr. Cabot, manifesta que aquest catàleg és de 
camins rodats ja que es gràcies a una subvenció de la diputació, es plantegen 
realitzar-lo també per aquells camins de trànsit no rodat quan surti una subvenció al 
respecte. 
 
El regidor Sr. Esteve Aymà, comenta per la seva part  que el catàleg de camins és 
una eina molt important per a l’Ajuntament, que en aquesta primera fase només 
compren quins camins hi ha en el municipi, però la segona i tercera fase són les 
importants ja que informarà de quins són els camins públics i quins són camins 
privats i per tant poder evitar conflictes de pleits. Seria bo donar publicitat a aquest 
catàleg. Respecte a la tercera fase parlen de l’ordenança de l’ús dels camins,  per 
exemple pel tema d’incendis, quins camins s’han mantenir amb més freqüència per 
si cal que hi pugui passar un camió de bombers. 
 
Es sotmet la proposta a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat.  
 
5. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT PER L'EXERCICI 2015 
 
Atès que a data 29 de febrer de 2015 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 
2016/97 la liquidació pressupostària de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
de l’exercici 2015. 
 
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics 
que formen part de la Corporació. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la 
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
 
ES PROPOSA: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de l’exercici 2015. 
 
Intervencions: 
 
La Regidora d’Hisenda, Montse Torras, procedeix a l’explicació la liquidació del 
pressupost de L’ajuntament per l’exercici 2015. 
 
6. DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE SET 
COMUNICACIÓ PER L'EXERCICI 2015 
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Atès que a data 29 de febrer de 2015 es van aprovar, mitjançant decret d’alcaldia 
2016/98 la liquidació pressupostària de Set Comunicació de l’exercici 2015. 
 
Atès que s’ha facilitat còpia de l’expedient de la liquidació a tots els grups polítics 
que formen part de la Corporació. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la 
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
 
ES PROPOSA: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de Set 
Comunicació de l’exercici 2015. 
 
Intervencions: 
 
La Regidora d’Hisenda, Montse Torras, procedeix a l’explicació de la liquidació del 
pressupost de Set Comunicació per l’exercici 2015. 
 
 
7. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 8: TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS 
CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA 
LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ 
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS 
CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,   
 
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
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Atès que a data 31 desembre de 2015 es va publicar definitivament al BOP les 
Ordenances Fiscals modificades que van entrar en vigor pel 2016. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 12 de febrer de 2016, en que es posa de 
manifest una errada de transcripció en l’acord de l’aprovació de l’Ordenança Fiscal 8 
(taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de 
l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques). 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Modificar provisionalment per a l’exercici 2016 i següents la modificació de:  
Ordenança Fiscal 8 – Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa 
en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia 
llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls 
posteriors a l'inici de l'activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques 
 
Article 6.- Quota tributària  

 
La quantia de la taxa serà la resultant d’aplicar les següents tarifes: 
 

CONCEPTE TIPUS 
IMPOSITIU 

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o 
l’activitat projectada amb el planejament urbanístic. 

 115,98 €  

2. Procediment de consulta prèvia, amb informe tècnic 77,33 €  
3. Tramitació sol·licitud compatibilitat urbanística amb tramitació a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme 

475,65 € 

4. Tramitació de procediment  de llicència ambiental municipal d’activitats 
(annex II segons LPCA) exercides en locals tancats o recintes amb una 
superfície de fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.   

 
1.939,24 

5. Tramitació de procediment  de llicència ambiental municipal d’activitats 
(annex II segons LPCA) exercides en locals tancats o recintes amb una 
superfície superior a 500 m2, o de llur modificació substancial.   

 
2.424,24 
 

6. Certificat ambiental emès per tècnics municipals previ a la presentació 
de la comunicació ambiental 

540,26 € 

7. Informe preventiu en matèria d’incendis emès per tècnics municipals 
(llei 3/2010). 

190,76 € 

8. Acte de comprovació en matèria d’incendis emès per tècnics municipals 
(llei 3/2010). 

190,76 € 

9. Tramitació de procediment  de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental (annex III segons LPCA) exercides 
en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o de llur 
modificació substancial.  

948,79 € 
 

10. Tramitació de procediment  de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental (annex III segons LPCA) exercides 
en locals tancats o recintes amb una superfície superior a 500 m2, o de 
llur modificació substancial.  

 
1.428,79€ 
 

11. Tramitació del procediment  de llicencia d’obertura d’establiments o 
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de 

 
1.348,79€ 
 

http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
http://www.diba.cat/documents/446885/55050773/OF21++Taxa+per+la+prestaci%C3%B3%20dels+serveis+intervenci%C3%B3%20administrativa+en+activitat+dels+ciutadans+i+les+empreses+a+trav%C3%A9s+del+sotmetiment.doc/ee8170a0-06ab-4f58-ba55-364dce6d834c
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CONCEPTE TIPUS 
IMPOSITIU 

fins a 500 m2, o de llur modificació substancial.  

12. Tramitació del procediment  de llicencia d’obertura d’establiments o 
de llur modificació substancial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície 
superior a 500 m2, o de llur modificació substancial.   

 
1.828,79€ 
 

13. Tramitació del procediment  de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 

 
171,40 € 

14. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per 
l’obertura d’establiments de l’annex II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol 
de l’activitat administrativa. 

 
683,52 € 

15. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació per 
l’obertura d’establiments de l’annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol 
de l’activitat administrativa. 

 
283,52 € 

16. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal 
(annex II segons LPCA). 

1.030,60 € 

17. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

 
730,60 € 

18. Tramitació del procediment de control inicial de les activitats sotmeses 
a llicència ambiental  municipal quan  el control el duen a terme tècnics 
municipals.  

 
730,60 € 

19. Tramitació del procediment de revisió de llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

 
730,60 € 

20. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació de 
canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i 
instal·lacions subjectes a llicència ambiental 

25% de la taxa 
corresponent 

21. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions 
substancials d’activitats sotmeses al regim de comunicació ambiental. 

50% de la taxa 
corresponent 

21. Tramitació del procediment de comprovació de modificacions no 
substancials d’activitats sotmeses al regim de comunicació ambiental. 

25% de la taxa 
corresponent 

22. Tramitació del procediment de comprovació de canvi de titularitat de 
la llicencia o dels efectes de comunicació. 

213,52€  

23. Instal·lació d’antenes de telefonia.  2.757,19 €  
24. Instal·lació casetes pirotècnia 595,25 €  
25. Instal·lació dipòsits GLP 139,29 €  
26. Tramitació del procediment de nucli zoològic. 190,80 € 

 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisionals, així com el text complet de la Ordenança fiscal 8,durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin  
 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- Si en el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions, la 
modificació de la Ordenança fiscal 8 es considerarà aprovades. 
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Intervencions 
 
El Sr. Vilageliu, manifesta que ells s’abstindran perquè entenen que aquest acord no 
modifica les ordenances, les ordenances s’han de votar en bloc, ells ja van exposar 
en el seu dia que estaven d’acord amb una part de les ordenances però per altre 
banda també estaven amb desacord respecte al que suposava l’augment de l’IBI als 
contribuents, entenen que s’hi hi ha un error s’ha de modificar aquest, però no 
votaran a  favor sinó que s’abstindran. 
 
Es sotmet la proposta a votació, aquesta s’aprova per majoria, amb 5 vots a 
favor de PU, 2 de CDC, 1 ICV i 4 abstencions d’I-ERC. 
 
8. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 
Vist que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, publicada al BOE en data 29 de juliol de 
2015, modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica, de 15 de gener, de protecció 
jurídica del menor, i estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a les 
professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no 
haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 
 
Atès que en la mateixa llei s’estableix que, a tal efecte, qui pretengui l’accés a 
aquestes professions, oficis o activitats haurà d’acreditar aquesta circumstància 
mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents 
Sexuals. 
 
Vist que el consorci d’Administració Oberta de Catalunya, sota la denominació Via 
Oberta, engloba els serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió 
telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en 
general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de 
l'aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments 
administratius per part dels interessats. 
 
Vist que un d’aquests serveis és la  Sol·licitud d'accés a les dades sobre inexistència 
d'antecedents per delictes sexuals del Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
 
Atès que per poder accedir a aquest servei l’ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana s’ha d’adherir al conveni marc d’interoperabilitat de sistemes d’informació 
entre administracions públiques 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el 
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de 
la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, 
i activar seguidament el tràmit de sol·licitud d'accés a les dades sobre inexistència  
 

https://www.aoc.cat/content/download/48869/77229/file/SOL_auto_acc_dades_inexistencia_delictes_sexuals_2016.pdf
https://www.aoc.cat/content/download/48869/77229/file/SOL_auto_acc_dades_inexistencia_delictes_sexuals_2016.pdf


 

Pàgina 9 de 14 

 
d'antecedents per delictes sexuals, per tal de donar compliment a allò establert a la 
Llei 26/2015 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde, explica la proposta. 
 
Es sotmet la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat. 
 
9.MOCIÓ D'I-ERC DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS 
DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL 
 
L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una 
iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN 
pur dels familiars dels desapareguts, per tal que quan s’obrin fosses i es facin 
exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
 
El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava 
a Barcelona la Llei de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions 
de fosses comunes fetes al país. No hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la 
identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, diversos familiars de 
persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el 
testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de 
desaparèixer, per assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir 
l’esperança de la identificació dels desapareguts. 
 
El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el 
repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i 
barat alhora, per fixar les mostres familiars en un banc genètic. Era el juliol de 2012 
i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del món que han patit 
conflictes similars: http://dom.cat/5br. 
 
El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per 
les Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es  
 
va forçar per part del Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del 
Govern el Banc d'ADN i la modificació de la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 
2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria. 
 
El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a 
través de Verkami. Amb el micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en  
 
forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat 
d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones. 
 
Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana la iniciativa del Banc d'ADN per a la futura identificació dels parents 
desapareguts a la Guerra Civil. 
 
 
 

http://dom.cat/5br
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SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans 
i ciutadanes del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana amb, com a mínim les 
mesures: 

- Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el 
material audiovisual i de difusió del Banc d'ADN. 

 
- L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de 
tot el municipi. 
- La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el 
projecte del Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels 
desapareguts. 
- La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà o que atenguin la ciutadania, en general, per tal que 
puguin informar verbalment i en paper d'aquesta iniciativa, i facilitar així que 
els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha 
de servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es 
puguin exhumar. 

 
TERCER. Vist que a la nostra comarca hi ha un gran nombre de desapareguts de la 
Guerra Civil [Joan Garriga i Andreu, Revolta i Guerra Civil a la Garriga (Valllès 
Oriental), Argentona: Editorial l’Aixernador, edicions argentonines, 1986] estudiar, 
d’acord amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la possibilitat de participar dels 
costos de les anàlisi i recollides de mostres, en forma de subvenció a les famílies 
que hi pugui haver a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
QUART. Informar d'aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal  
del Vallès Oriental i als impulsors del Banc d'ADN de Catalunya que gestiona les 
Desaparicions Forçades del període 1936-1977. 
 
Intervencions:  
 
El Sr. Vilageliu, explica la importància d’aquesta moció i demana que se’n faci la 
màxima difusió i es pugui informar des de l’OAC de l’ajuntament a tots els veïns del 
municipi i facilitar així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la 
prova.  
 
Es sotmet la moció a votació i aquesta s’aprova per unanimitat. 
 
10. MOCIÓ D'ICV-EUIA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
PER A REDUIR ELS PLÀSTICS NO REUTILITZABLES AL MUNICIPI 
 
Donat que el món està ofegant-se literalment entre les escombraries de plàstic i 
precisament els plàstics no reutilitzables representen una amenaça per la nostra 
salut i el medi ambient – la majoria dels envasos de plàstic no es reciclen sinó que 
reben tractaments tèrmics, és a dir, es cremen a les incineradores, produint 
dioxines cancerígenes que tornen per la cadena alimentària a l’organisme humà.  
Al Fòrum Econòmic Mundial que es va celebrar a Davos, es va advertir que la mala 
gestió de residus provocarà que al 2050 hi hagi més plàstics que peixos als oceans 
(ràtio entre tones de plàstic i tones de peix). 
Degut a que s’ha de reduir l’ús de materials plàstics pel nostre benestar i per a les 
pròximes generacions (el polietilè, que es fa servir per les ampolles d’aigua, triga 
150 anys en descompondre’s i el poliestirè, material emprat a les famoses safates  
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d’embotits i carn uns 1000 anys), els Ajuntaments, com a representació 
democràtica dels habitants dels municipis de Catalunya, haurien d’assumir un paper 
actiu en la lluita contra els envasos plàstics, sobretot en l’àmbit públic, és a dir, 
finançat amb els diners dels contribuents.  
Degut a que Santa Eulàlia sempre ha estat pionera en la mobilització ciutadana i el 
reciclatge de residus. Aquí la gent té cura del seu entorn i mostra una altra 
conscienciació pel que fa als residus. 
Degut a que els esdeveniments lúdics solen generar quilos i quilos de deixalles. A 
l’última Festa Major no es van posar tan sols contenidors per reciclar les deixalles 
del Sopar dels Colors i pels participants de la Milla hi havia quantitats desmesurades 
d’ampolles d’aigua de plàstic, que amb unes fonts públiques en bon estat o un 
sistema de sortidor podrien millor substancialment.    
 
Per aquests motius, el grup municipal d’ ICV-EUIA-EPM proposa al ple els següents 
ACORDS:  
 
Primer.- L’Ajuntament es compromet a no finançar l’ús de productes i envasos no 
sostenibles.  
 
Segon.- A l’Ajuntament, així com a les altres dependències públiques del poble 
(biblioteca, escoles, etc.) es limiti al màxim l’ús d’envasos no sostenibles (per 
exemple les cafeteres amb càpsules, màquines expenedores, amb envasos de 
plàstic, ampolletes d’aigua...)  
 
Tercer.- A tots els esdeveniments que rebin finançament públic estiguin obligats a 
presentar un pla de sostenibilitat, és a dir, un pla com es tracten els residus, així 
com la prohibició de materials de plàstic no reciclable i evitar el plàstic no 
reutilitzable(cadascú amb el seu got, la sardina/botifarra al seu pa).  
 
Quart.- Realitzar una campanya de conscienciació per reduir l’ús del plàstic al 
municipi amb el fi de conscienciar sobre el problema de la seva toxicitat.  
 
Cinquè.-Realitzar  sessions informatives a la Fàbrica, amb experts en salut i medi 
ambient, així com programes educatius a la televisió pública (Canal Set) sobre els 
perills del plàstic amb la participació dels ciutadans.  
 
Sisè.-Per aconseguir la màxima atenció dels ciutadans i mitjans, es declari el 
municipi enemic del plàstic innecessari i el declari material non grat a Santa Eulàlia, 
per, d’aquesta manera, donar exemple i convidar altres municipis a unir-se a la 
iniciativa.  
 
Setè .- Informar o fer arribar els acords a les institucions, entitats o persones que es 
considerin necessàries per exemple, al Govern de la Generalitat y al la Presidència 
de la Unió Europea.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Gonzalo, explica la moció del seu partit municipal d’ ICV-EUIA-EPM. 
 
El Regidor de l’Àrea de Medi Ambient, el Sr. Orriols, manifesta el suport de l’equip 
de govern sobre aquesta moció, i dóna les gràcies per la iniciativa. 
 
Es sotmet la moció a votació i aquesta s’aprova per unanimitat 
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11.MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN RELACIÓ AL PREACORD SUBSCRIT 
PELS CAPS D'ESTAT I EL GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empara del Vigent Reglament 
presenta per al seu debat i aprovació del Ple la següent Moció en relació al preacord 
subscrit pels caps d’Estat i el Govern de la UE amb Turquia. 
 
Exposició de motius: 
 
Dimarts passat dia 8 de març, les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea 
van arribar a un principi d’acord per posar en marxa un programa per deportar a 
Turquia tots els migrants –incloses les persones demandants ‘asil sirians i e 
qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió Europea a través d’aquest país, a 
canvi que els Estats de la Unió ressituïn un nombre equivalent de persones 
refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d’altres mesures econòmiques i 
polítiques a favor de l’Estat turc. 
 
Els i les socialistes considerem que, de conformitat amb aquest pacte, la Unió 
Europea no estaria respectant els convenis internacionals sobre dret internacional 
d’asil. I que estaríem assistint a més al procés de desconstrucció de la Unió 
Europea. Els i les socialistes catalans no reconeixem aquesta Europa, i creiem que 
no es pot fer un acord d’interessos amb Turquia utilitzant els drets de les persones 
refugiades i  migrats com a moneda de canvi, perquè el considerem inadmissible. 
Des de el PSC considerem que les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea, 
davant la crisi més greu que viu des de la Segona Guerra Mundial, han signat un 
preacord immoral i de dubtosa legalitat, que, de confirmar-se en terme als quals he  
tingut accés a través de les informacions recollides pels mitjans de comunicació, 
contravé clarament el dret d’asil i múltiples internacionals sobre drets humans. 
 
El PSC mostra la seva adhesió a les peticions d’organitzacions no governamentals, 
Alt Comissionat de  l’ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets 
humans en la denúncia, rebuig i exigència de retirada del preacord de la Unió 
Europea i Turquia per a devolucions massives, així com l’exigència d’abordar amb 
urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets humans, creant 
passadissos humanitaris, acollint-nos amb respecte i solidaritat, i possibilitant-los 
l’asil entre els membres de la Unió Europea. 
 
És per tot això que el GSM de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana presenta la 
següent Moció per al seu debat i aprovació al Ple: 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, mostra el seu rebuig a l’acord assolit 
entre les i els caps d’Estat i de Govern de la Unió Europea amb Turquia que 
contempla la devolució a Turquia de tots els migrats –incloses les persones 
demandants d’asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a la Unió 
Europea. 
 
2.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia exigeix a la Unió Europea i als Estats 
Membres donar una resposta humanitària urgent davant la greu situació que viuen 
les persones refugiades, respectuosa amb el dret internacional d’asil i els drets 
humans. En aquest sentit, insta al Govern de la Unió Europea i als Estats membres 
a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d’acció que no respecti el 
dret internacional d’asil o convenis internacionals sobre drets humans signats per la 
Unió Europea. 
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3.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia se suma al Manifest “passatge Segur” 
subscrit per moltes organitzacions socials, sindicats i partits polítics de tota Europa 
i, en aquest sentit, insta a la UE i els seus Estats membres a què ordenin la creació 
de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del respecte, l’asil d’aquestes 
persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 
 
4.- Notificar, enviant el text a totes les entitats del nostre poble i publicant-lo a la 
web municipal el contingut d’aquesta moció aprovada pel Ple Municipal. 
 
Intervencions: 
 
L’alcalde, explica la moció del PSC a causa de l’absència del seu regidor, Abraham 
Requena. 
 
El Sr. Vilageliu, manifesta que és una qüestió de dignitat humana i que evidentment 
hi votaran a favor.  
 
El Sr. Gonzalo, manifesta que la situació actual es vergonyosa es miri per on es 
miri. Manifesta la duresa en la que es troben els refugiats actuals i les poques 
facilitats del govern europeu per acollir refugiats. 
 
Es sotmet la moció a votació i aquesta queda aprovada per unanimitat 
 
12.AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 

 
13.PRECS I PREGUNTES  
 
1)  El Sr. Vilageliu, fa referència a una pregunta molt recurrent, i és que en el ple 
de maig de 2013 és va aprovar que els impostos municipals anirien directament a la 
Agència Tributaria Catalana i ha passat el temps i això no s’ha complert encara.  
 
L’alcalde, respon en relació a la pregunta del grup municipal I-ERC, que a hores 
d’ara s’està realitzant aquesta consulta als òrgans pertinents i en el moment en que 
aquests resolguin una resposta de forma clara, es tirarà endavant la proposta. 
 
El Sr. Aymà, manifesta que actualment a Catalunya hi ha entre 5000 particulars i 
entitats que ho realitzen d’aquesta manera sense cap mena problema. 
 
2) Avui s’acabava el període de la mesa de contractació de la Diputació, sol·liciten 
informació de les diferents coses que s’ha demanat a la Diputació. 
 
L’Alcalde, respon que fa uns 15 dies van tenir una reunió amb la Diputació, en 
relació a les diferents ajudes que es poden sol·licitar, la resposta va ser que 
únicament es pot demanar un total de 5 projectes i que s’han dement els següents:  
  
1).-Amortització de préstec, 100.000 euros aquest any i 100.000 més l’any vinent. 
 
2).-Per la prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social 250.000 euros 
repartits en 65.000 euros anuals. 
 
3).-Pel manteniment i reposició d’inversions consistent en l’arranjament de trams de 
calçada, 180.000 euros repartits en 45.000 euros anuals 
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4).-Per una nova inversió  consistents en la Millora del tram del Camí de Can 
Brustenga / Camí de la Rovira 230.000 euros dins d’aquest any. 
 
5) Pel manteniment i reposició d’inversions consistent en la rehabilitació de la Casa 
del Mestre 140.000 euros per l’exercici 2017.  
 
I a un quart i cinc de nou del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de 
l’Alcalde. 
 

 
L’Alcalde     Lurdes Gimeno Maspons  

 
 

Francesc Bonet Nieto 
 
 
 
  


	ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
	ORDRE DEL DIA:


