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

Ordinari
30/07/2020 19:00:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
Jordi Orriols Vilaró
Ana Viura Rodilla
Manel Imedio Bernardo
Marta Dominguez Gasco
Jordi Carreras Arisa
Monica Pons Vilaseca
Pol Guerra Imedio
Ramon Vilageliu Relats
Cristina Gallego Cabanas
Susana Barroso Valverde
Abraham Requena Ruiz
Excusen la seva assistència:

Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 30 de juliol de 2020, a les 19:30h 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.

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el
següent
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ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Aprovació Festes Locals municipi per l’any 2021
5. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2020
6. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
7. Aprovació provisional de la modificació puntual número 1 del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana
8 Mocions
8.1. Modificació parcial de la disposició transitòria de l’Ordenança fiscal 1 Impost sobre
el Bens Immobles per a l’exercici 2020.
9. Afers urgents i sobrevinguts
10 Precs i preguntes

1.- Aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del ple ordinari de 30 de gener de 2020
2.- Informació diversa
- L’alcalde informa que el Sr. Francesc Turrillo es jubila com a cap de la policia local,
i alhora li agraeix en nom propi i de tot l’Ajuntament la tasca realitzada al capdavant
de la policía durant 36 anys de Servei.
-Informa que el passat dimecres 22 de juliol es van iniciar les obres de l’edifici Font
del Rieral, i que prendran més intensitat a partir de setembre.
- Informa que actualment hi ha 11 casos actius de Covid-19 a la Vall del Tenes, però
cap d’ells és a Santa Eulàlia i que el tancament del CAP es va produir pel possible
positiu d’una persona de la plantilla mèdica.
- Informa que finalitza la Festa Major d’estiu aquesta darrera setmana sense que hi
hagi hagut cap incident i complint totes les mesures de seguretat.
- Informa que de les dades actualitzades del Porta a Porta del 2019 situen Santa
Eulàlia com a 1er municipi del Vallès i respecte al 2018 som el municipi que més
augmenta en percentatge de reciclatge.
I per últim informa que s’han aprovat les bases per la convocatòria de 3 places d’agent
de policia local i una promoció interna per la plaça de caporal que assumirà les
funcions de cap del cos.
3.- Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia del mes de juny de 2020,
que inclouen els números del 146 al 178.Pàgina 2 de 9

4.- Aprovació Festes Locals municipi per l’any 2021
Atès que des del Departament de Treball, Afers Social i Famílies s’ha començat a
preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2021
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i
Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir com a dies de Festa Local per l’any 2021, el 30 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament de Treball, Afers Social i Famílies
als efectes pertinents.
Per part de la secretària es procedeix llegir l’acord
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
5.-Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2020
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum
numèric del Padró Municipal d’Habitants corresponent a 01-01-2020 de la població
del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que es relacionen
a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament: 7.426
Homes: 3.727
Dones: 3.699
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2020 amb
una xifra total de 7.426 habitants.
Per part de la secretària es procedeix llegir l’acord
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
6.-Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
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Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta
administració, en determinades tramitacions.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2020 als efectes de còmput dels terminis
per a la tramitació d’expedients d’urbanisme i d’activitats.
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al
tauler d’edictes de la Corporació.
Per part de la secretària es procedeix llegir l’acord
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb el següents vots:
A favor: 9 P.U., 2 I-ERC, 1 C’s
Abstencions: 1 SER-CP
En contra: 7.- Aprovació provisional de la modificació puntual número 1 del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Eulàlia de Ronçana
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de maig de
2020, es va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM del
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana relativa a la reubicació del sistema d’espai lliure
del carrer Brucs pel sistema de viari del carrer Vinya, considerant-se convenient la
seva tramitació per part d’aquest Ajuntament, atès que aquesta modificació no
comporta un canvi de classificació del sòl, ni tampoc comporta cap increment de
sostre d’us residencial ni d’altres usos, simplement l’intercanvi d’emplaçament del
sistema d’espai lliures i del sistema de comunicacions.
Sotmès el tràmit a informació pública pel termini d’un mes a comptar des del dia
següent al de la publicació al BOPB de data 10/06/2020, al tauler d’anuncis de i a la
pàgina de la web municipal, i sol·licitats els informes sectorials als organismes
afectats, sense que s’hagin presentat al·legacions.
Vistos els informes emesos per secretaria i Serveis Tècnics
Es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del POUM del
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana relativa a la reubicació del sistema d’espai lliure
del carrer Brucs pel sistema de viari del carrer Vinya.
Segon.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
allò establert als articles 85.c), del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova
el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
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Tercer.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per
a la seva aprovació definitiva, si s’escau.
Per part de la secretària es procedeix llegir l’acord
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb el següents vots:
A favor: 9 P.U., 2 I-ERC, 1 C’s
Abstencions: 1 SER-CP
En contra: 8.- Mocions
Moció conjunta de tots els grups municipal de modificació parcial de la
disposició transitòria de l’Ordenança fiscal 1 Impost sobre el Bens Immobles
per a l’exercici 2020.
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.
Verificat que, en relació al l’Impost sobre Bens Immobles l’ajuntament podrà regular
una bonificació de fins el 50 per cent de la quota íntegra de l’impost per als bens
immobles en els que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sòl conforme al que preveu l’article 74.5 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist que en aplicació d’aquest article el ple en sessió plenària de data 25 d’octubre de
2018 va aprovar provisionalment la següent bonificació:
“Gaudiran d’una bonificació de fins el 50 per cent de la quota els habitatges en
què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
provenint del sol, amb les següents especificitats:
- ...
- Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica gaudiran d’un 50 % de
bonificació.
- ...
- S’aplicarà durant els cinc exercicis següents a la data de sol·licitud de
bonificació i no pot tenir efecte retroactiu.
- ...”
Vist que aquesta modificació va esdevenir definitiva amb la seva publicació al BOPB
de 28 de desembre de 2018.
Vista l’aplicació que s’està fent en virtut del que disposa la disposició transitòria
d’aquesta ordenança, no de la bonificació aprovada per a l’exercici 2019 sinó per a
l’exercici 2020, limitant a 300 € la bonificació del 50%.
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Entenent que aquesta aplicació no s'ajusta a la voluntat expressada en aquell ple
d’aprovar una bonificació per a promoure un canvi en benefici de contribuir a la
transició energètica i disminuir l'emergència climàtica que patim de tal manera que,
qui poses una instal·lació fotovoltaica a la seva llar gaudis d'una bonificació del 50%
de l'IBI durant els cinc anys següents, com tothom -regidors i veïns- va entendre.
Fet que entenem que va ser decisiu per a que molt veïns prenguessin decisions
d'inversió instal·lacions d’aprofitament solar fotovoltaic que potser altrament no
haguessin pres incrementant així la producció d'energia renovable just al punt del seu
consum i dinamitzant el sector d'activitat de les energies renovables.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar que en la propera modificació de les Ordenances fiscals de l’IBI per
l’exercici 2021, s’adaptin per eliminar el topall de 300€ de bonificació per les
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica instal·lades durant el període 1 de Gener a
31 de Desembre de 2019.
Segon.-Acordem ampliar una anualitat la bonificació per aquells subjectes que hagin
realitzat les instal·lacions fotovoltaiques durant el 2019. La bonificació s’ajustarà
minorant l’import bonificat durant el 2020.
Tercer.- Comprometre´s que els grups municipals que votin afirmativament la moció
a treballar per assolir aquests objectius, i a mantenir vigents els canvis/i o efectes
que es promouen durant la vigència del termini fixat en les ordenances així com
durant l’ampliació que se’n derivi de l’estudi esmentat en l’acord 2 de la moció.
Intervencions:
L’alcalde explica que aquesta moció pretén establir el compromís de l’Ajuntament en
modificar aquesta ordenança, que afecta les llars que van instal·lar plaques
fotovoltaiques. A diferència del 2019, les ordenances d’aquest exercici contemplen un
topall de 300 euros en els expedients instal·lats a partir de l’1 de gener del 2020. En
un error d’interpretació de les ordenances, l’Organisme de Recaptació i Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona va aplicar el topall de 300 euros d’aquesta
bonificació a totes les plaques de manera unànime, tot i que els expedients de l’any
2019 no tenien topall.
El regidor Ramon Vilageliu d’Independents-ERC manifesta que era necessari fer
aquesta modificació i fer-la de manera unànime.
La regidora Susana Barroso, diu que tot el que tingui a veure amb bonificacions d’IBI
obtindrà el vot favorable de la seva formació. I suggereix a l’equip de govern que més
enllà del medi ambient, s’hauria de pensar en bonificacions per a les famílies, posant
especial èmfasi en les nombroses i monoparentals.
El regidor, Abraham Requena, creu que en referencia amb el topall de 300 euros una
moció no solucionaria aquest problema.
L’alcalde explica que es presenta aquesta moció precisament per demostrar la
voluntat de l’Ajuntament de realitzar aquest canvi, ja que les Ordenances Fiscals
només es poden modificar un cop l’any, quan s’aproven a l’inici d’un exercici.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
9. Afers Urgents
Es presenta una proposta d’acord d’urgència sobre la cessió dels terrenys de l’Institut
de la Vall del Tenes a la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiu el traspàs de
la gestió del centre a la Conselleria d’Educació de la Generalitat
Es sotmet a votació la seva urgència quedant aprovada per unanimitat
Cessió terrenys Institut Vall del Tenes
Ateses les necessitats escolars de la població de Santa Eulàlia de Ronçana
Atès el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el terreny de propietat
d’aquest municipi, amb referència cadastral 5213002DG3151S0001EW (àmbit de
l’Institut La Vall del Tenes) situat al Camí de la Rovira, s/n amb una superfície de
37.206,00 m2.
Ates que l’àmbit a cedir dels terrenys destinats a equipament escolar “Institut La Vall
del Tenes” ocupa una superfície aproximada de 7.976 m2, superfície que no
coincideix amb l’anteriorment descrita, caldrà segregar i agrupar les finques registrals
com a finca independent i posterior inscripció al Registre de la Propietat.
Atès que el terreny de referència figura a l’inventari de béns de la Corporació
Municipal, amb la qualificació de bé patrimonial,
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme a l’establert al Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, i el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
S’ACORDA:
PRIMER.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la
finca inscrita a l’Inventari de Bens del Municipi com a bé patrimonial, lliure de
càrregues, gravàmens, servituds i limitacions al domini, inscrita al Registre de la
Propietat com a finca independent, per destinar-la a ubicar l’institut La Vall del Tenes
i que es descriu registralment d’aquesta manera:
“Solar de forma irregular, amb una superfície aproximada de 7.976 m2 i amb el
següents límits:
“ Limita al Nord, Sud, Est i Oest amb finca de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.”
Pertany el terreny descrit a l’Ajuntament de Santa eulàlia de Ronçana
propietat

a títol de

Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en el
Registre de la Propietat de Granollers, als toms 1529 i .595., llibre 35 i 14, foli 46 i
198, finca 3138 i 1840 ,inscripció.1a i 6a respectivament.
La seva referència cadastral és: 5213002DG3151S0001EW
SEGON.- Aprovar iniciar l’expedient de segregació i agrupació de la finca objecte de
cessió.
TERCER.- La finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar o quan no
sigui possibles aquest destí, a una altra finalitat, igualment pública.
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QUART.- Els terrenys cedits son aptes per al seu correcte destí com a equipament
escolar, no té cap condicionant medioambiental i compta per al funcionament del
centre, amb els cabals, capacitat i potència suficients respecte a l’abastament
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica, xarxa telefònica i
conducció de gas –en cas de disposar-ne-.i els vials que limiten amb el solar es troben
pavimentats i encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a les cessions i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu
destí a plena satisfacció del Departament d’Educació, sense cap cost o càrrega per
aquest, eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta utilització de
l’immoble com resultat de les característiques del mateix, del seu emplaçament, del
subsòl, dels condicionants mediambientals
CINQUÈ. Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per
dur a terme els acords presos.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
10.- Precs i preguntes
Preguntes de SER-CP
1.- Pas semafòric C-1415 Carretera de Terrassa a Mataró
L’alcalde explica que es va reunir el passat 18 de febrer amb el Secretari
d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i que en aquesta reunió
s’hi van tractar dos temes: el de l’Eix del Tenes/connexió amb autovia C-17 i el del
Pas semafòric de la Carretera de Caldes. En el cas del pas semafòric, es va exigir que
fossin ells qui es fessin càrrec de les obres, ja que la titularitat de la carretera i la
competència és de la Generalitat. La resposta va ser que mirarien d’encabir aquesta
inversió en els seus pressupostos i que ens ho comunicarien el més aviat possible,
hores d’ara i amb tot l’enrenou de la pandèmia no hem rebut cap resposta.
2.- Acte de comiat previst al Cap de la Policia Local per a la seva jubilació
Contesta l’alcalde que en el Ple ja se li ha fet un reconeixement i agraïment a la seva
trajectòria. I pel que fa al comiat li consta que els companys de feina organitzen
alguna cosa.
3.- Informació sobre el tancament del Cap
L’alcalde respon que transmetrà escrit de queixa i disconformitat amb la decisió de
tancar el centre d’atenció primària de manera unilateral com també per la manca
d’informació per part de ICS a l’Ajuntament. També explica que en una reunió del
Consell d’alcaldes i el Delegat de Govern consideraven excessiu el protocol de Salut
que obligués a tancar el CAP pel fet de confirmar-se un positiu entre la plantilla de
persones treballadores.
Precs de SER-CP
1.- El regidor Abraham demana més rigor i informació sobre el tancament del CAP
2.- Pel que fa a la reunió amb urbanisme sobre el Pas semafòric, demana que si no
es possible aconseguir que la Generalitat es faci de les obres, es faci a través de
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subvencions per part de la Diputació de Barcelona i prega que sigui una prioritat de
govern.
I a les 20:22 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
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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