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

Ordinari
26/09/2019 19:00:00
sala de plens

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 26 de setembre de 2019, 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

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Informació diversa
Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
Moció en suport a la Llei 25/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a
les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies.
5. Afers urgents i sobrevinguts
6. Precs i preguntes
1.- Aprovació de l’acta anterior
L’alcalde informa que l’acta del ple de juliol es portarà a aprovació en el següent ple
2.- Informació diversa
L’alcalde informa que lamentablement i per segona vegada la licitació de les obres
de l’Escola de la Font del Rieral ha quedat deserta.
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d'alcaldia
L’alcalde dona compte al ple dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de juny,
juliol i agost del 2019 que inclouen els números del 184 al 322.
4.- Moció en suport a la Llei 25/2015 i contra el tall de subministrament
elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies.
Es presenta una nova moció esmenada i consensuada pels grups municipals de
Poble Unit, I-ERC i SER-CP quedant redactada de la següent manera:
Moció municipal en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions
locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies
vulnerables.

La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al
confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament
de les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat
de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre,
humitats...)
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació de
Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones).
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda,
un 8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat,
2018), el que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social
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que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en
els darrers anys.
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per
unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no
es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió
residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han
d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament
d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons
perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o
els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un protocol
d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de
Catalunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les empreses
subministradores. La proposta de conveni contemplava que les empreses cobririen,
com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa energètica incloent els
costos associats a la informació, l’atenció directa i la formació de les persones en
risc d’exclusió residencial. Cap empresa subministradora important va voler, ni tan
sols, debatre la proposta.
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els
municipis els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per les
famílies en risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació de la Llei,
els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les empreses
subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el principi de
precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per manca d’una
reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la signatura de convenis
amb les empreses subministradores.
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i
altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i la
seva modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de
consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte en la
factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en risc
d’exclusió social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els serveis
socials (autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures d’aquest últim
grup, els consumidors en risc d’exclusió social.
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut una
carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en què
s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 d’octubre si
no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament reclama als Ens Locals el
50% del cost de les factures dels consumidors en risc d’exclusió social que tenen
aquest reconeixement en el marc de la legislació del Bo Social, sinó que demanen
que els ajuntaments es facin càrrec del 50% del deute dels consumidors vulnerables
que no disposen de Bo Social. ENDESA declara que el deute de les famílies
vulnerables a Catalunya és de 21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama
el 50% (10.500.000€) als municipis.
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Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes i
alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el dimecres
4 de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta coordinada.
En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les
entitats municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals -, on principalment es
va acordar: donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una carta
conjunta; crear una taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de conveni
que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb ENDESA en base a
la llei 24/2015 com a marc de referència.
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments davant
l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició d’inadequada
de la carta (pel període estival i de recent constitució dels consistoris en què es va
enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels Serveis Socials Bàsics d’aquestes
reclamacions, i la falta d’un marc de referència clar.
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de Barcelona,
cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 50% del deute
de les famílies en situació de vulnerabilitat.
Per això, Poble Unit, I-ERC i SER-CP presentem els acords següents per a la seva
aprovació en aquest Ple:
1. Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una
negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça
constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.
2.

Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a
la problemàtica de la pobresa energètica.

3. Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a l’elaboració
d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del que
generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el
consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a
marc de referència.
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de treball
entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i
reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del
deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per
garantir que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall
de subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015.
5. Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia dels
drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al
subministrament elèctric, tal i com marca la llei.
6. Exigir la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la
llei 24/2015, des de l'any 2015 per garantir que ni les famílies en situació
de vulnerabilitat ni les administracions hauran de fer front al deute de
subministraments bàsics de les famílies vulnerables.
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7. Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya, i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la
pobresa energètica al nostre municipi.
Intervencions
L’Alcalde explica la moció consensuada donant resposta a les amenaces de les
companyies elèctriques
El Sr. Abraham Requena, intervé aportant més informació sobre la moció
presentada i explicant l’origen del conflicte.
La Sra. Susana Barroso, manifesta que el seu grup s’abstindrà en aquest punt, i
considera que són les administracions publiques més grans com és la Generalitat la
que hauria de subvencionar als Ajuntaments més petits per fer front aquests
pagaments.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que la Generalitat en cap cas ha de fer-se càrrec,
ja que sinó s’està convertint en pagadora subsidiària d’aquestes empreses.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta:
A favor: 9 PU, 2 d’I-ERC, 1 SER-CP
Abstencions: 1 CS
En contra:5.- Afers urgents i sobrevinguts
5.1. Assumpció de les competències d’inspecció i sanció dels establiments
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos
a llicència municipal
Es sotmet a votació la seva urgència, quedant aprovada per unanimitat
Assumpció de les competències d’inspecció i sanció dels establiments
oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos
a llicència municipal
Atès el contingut de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, la qual disposa en l’article 13.1.d que
és competència municipal la inspecció i sanció dels establiments oberts al públic, els
espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència municipal, en els
supòsits que, per mitjà d’un acord del ple municipal, s’hagi acordat d’assumir
l’exercici d’aquestes competències, la qual cosa s’ha de comunicar als òrgans
corresponents del departament competent en matèria d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Atès que l’article 10 del Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives
(aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost) estableix que els ajuntaments
interessats a exercir les esmentades competències, a més d’adoptar el citat l’acord
plenari, l’han de comunicar a la direcció general o al servei territorial competent en
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matèria d’espectacles públics i activitats recreatives i publicar-lo al butlletí oficial de
la província corresponent.
Acorda:
Primer.- Assumir les competències d’inspecció i sanció dels establiments oberts al
públic, els espectacles públics i les activitats recreatives sotmesos a llicència
municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General i al Servei Territorial
competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Intervencions
L’Alcalde, explica el contingut d’aquest punt relatiu a l’assumpció de les esmentades
competències d’inspecció i sanció d’espectacles públics i les activitats recreatives
El Sr. Abraham Requena, manifesta que està d’acord amb l’assumpció d’aquestes
competències, però considera que anys enrere també hi havia problemàtiques
relatives a determinats establiments.
La Sr. Susana Barroso, manifesta que està d’acord amb l’assumpció d’aquestes
competències
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
5.2. Moció contra la repressió
Es sotmet a votació la seva urgència quedant aprovada per majoria absoluta amb
els següents vots:
A favor: 9 PU, 2 d’I-ERC,
Abstencions: 1 SER-CP
En contra: 1 CS
Moció contra la repressió
El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant
Fost de Campsentelles, Sabadell i a d’altres municipis catalans contra integrants
dels CDR als quals l'Audiència Nacional espanyola acusa de terrorisme, rebel·lió i
sedició.
Davant de la imminència de la sentència de l'1-O i la repetició de les eleccions a les
Corts espanyoles, l'Estat espanyol ha engegat, de manera premeditada, una nova
onada repressiva contra el poble català. Sense matisos, rebutgem aquesta
repressió.
Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir
i desmobilitzar el conjunt del moviment independentista i republicanista català,
divers, absolutament pacífic i radicalment democràtic.
L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i
que també pretén, davant l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques
legítimes que comparteixen amplis sectors de la societat catalana. Es tracta d'un
intent més d'associar independentisme i el republicanisme amb violència.
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Recordem que s'aplicarà als detinguts la Llei Antiterrorista espanyola, denunciada
per organitzacions independents com Amnistia Internacional, que, per exemple,
impedirà que es posin en contacte amb els advocats que escullin lliurement.
Es per tots aquest motius que el grup municipal d’Independents-ERC proposa a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana l’adopció dels següents acords:
1. L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es posa al costat de la ciutadania
en la defensa dels drets civils i polítics i no pas al costat de la repressió.
2. Encoratjar el veïnat de Santa Eulàlia de Ronçana a protestar sempre contra
la repressió de manera pacífica i democràtica, així com també a combatre i
desmentir les falses notícies, tenint cura de la certesa de la informació que
es difon.
3. Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, amb el
de les seves famílies i amb el dels seus amics.

Intervencions
La Sra. Cristina Gallego, explica la moció presentada pel grup I-ERC.
La Sra. Susana Barroso, manifesta que no està d’acord amb aquesta moció, ja que
considera que l’Estat espanyol sí és un estat democràtic. Creu que el moviment
independentista no és un moviment violent actualment però cada vegada més
aquest col·lectiu s’aproxima més a fets violents, llegeix un seguit de fets i accions
realitzades per CDR aquests últims dies.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que si es llegeixen els acords presentats en
aquesta moció difícilment es pot estar en contra.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que el PSC considera que el moviment
independentista és un moviment pacífic. Considera que sempre ha de prevaldre la
presumpció d’innocència i s’ha de deixar a la justícia que actuï i realitzi les
diligències necessàries per poder resoldre el cas.
El Sr. Ramon Vilageliu, torna a reiterar que el que s’ha de votar en aquest punt són
els acords no els antecedents de la moció.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que es cert que els ens locals voten acords
però, no per això s’ha de deixar de banda els antecedents i el text previ que explica
la moció.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta:
A favor: 9 PU, 2 d’I-ERC, 1 SER-CP
Abstencions:
En contra: 1 CS, 1 SER-CP
6.- Precs i preguntes
Precs
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El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que és una molt mala noticia el fet que per
segona vegada la licitació referent a les obres de reparació de l’equipament font del
rieral hagi quedat desert.
Preguen al govern de Santa Eulàlia de Ronçana que esmenin aquest retrocés i
resolgui aquesta situació iniciant urgentment les obres d’arranjament de l’Antiga
Escola Bressol Font del rieral.
Preguntes de SER-CP
1.
Quan es té previst modificar el pressupost per dotar amb partida
econòmica, la construcció del pas semafòric que la Generalitat va autoritzar
construir a l’Ajuntament a l’entrada de Santa Eulàlia venint des de Caldes al
Barri dels Lledoners?.
L’alcalde, respon que quan es va aprovar el pressupost es va crear aquesta partida
per poder fer aquest actuació, tot i que no es va dotar econòmicament. Manifesta
que s’ha de parlar amb Diputació per tal d’aconseguir una subvenció per a la
construcció d’aquest pas semafòric.

2.
Quin és el nombre d’incidències que s’ha detectat durant la recollida
del porta a porta des de la data de la seva implementació?. Quin nombre
d’aquestes són reiterades?. Quines accions s’han pres per evitar la
reincidència?.
El Sr. Jordi Orriols, Comenta que segons dades de l’Agència de Residus de
Catalunya Santa Eulàlia està amb un 86% de recollida selectiva.
El nombre total d’incidències de la recollida PAP és de 6.900 incidències.
El nombre total d’incidències reiterades de la recollida PAP és de 1.380 incidències.
Per tal de resoldre aquestes incidències, s’ha anat trucant i visitant als usuaris que
no feien la recollida correctament mitjançant la figura de l’agent cívic.
Per tal de resoldre aquells abocaments indeguts, s’han instal·lat càmeres de
gravació per tal d’iniciar expedients sancionadors.

3.
Quants convenis té signat l’ajuntament amb companyies elèctriques,
per tal d’evitar els talls de subministrament elèctric?.
a.
En el cas de què només sigui 1, perquè no s’han signat acords amb
les altres subministradores del nostre municipi?.
Actualment l’Ajuntament no té cap conveni signat amb cap companyia elèctrica per
tal d’evitar els talls de subministrament elèctric.
La Regidora Anna Montes, explica el funcionament quan es troben en casos de
famílies vulnerables.
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4. Ban d’alcaldia referent a la contractació d’un treballador de l’escola
bressol.
Va ser una convocatòria d’urgència ja que és va sol·licitar una excedència d’una
treballadora actual a l’últim moment. I per tal d’obrir la plaça a tot el públic es va
realitzar aquest procediment d’urgència mitjançant el ban, legítimament correcte en
aquests casos.
Preguntes de Cs
pregunta referent a les pintades al mobiliari del municipi
L’alcalde respon que des de que van arribar aquest tema ha estat una prioritat tant
si és una pintada independentista o una pintada de qualsevol altra temàtica.
Comenta que serà impossible que en dos mesos estiguin totes les pintades
retirades, ja que pel personal de brigada es impossible.
Informació del govern referent als problemes amb el local amb el barri del
rieral. (SER CP)
Falta de recursos materials per part de la policia local (CS)
L’alcalde respon conjuntament aquestes dues preguntes i diu que no tolerarà que es
comenti en un ple que la policia no actua perquè el govern no el dota de recursos,
l’ajuntament en cap moment ha donat ordre de no reparar vehicles, s’ha dotat en el
pressupost 2020 l’adquisició d’un nou vehicle, i la creació d’una nova plaça de
policia local.
Pel que fa al robatori d’habitatges, comenta que ha estat un any molt dolent a nivell
de robatoris en tot el Vallès i Santa Eulàlia s’ha salvat possiblement per la bona
tasca de la Policia Local.
Pel que fa als robatoris en locals i negocis locals, comenta que s’estan fent totes les
tasques possibles per part de la policia local, tot i que la potestat va més enllà i la
competència l’ostenta els mossos d’esquadra.
L’alcalde, recalca que el govern és el principal preocupat per aquest augment de
robatoris als comerços locals.
Respecte el barri del Rieral, l’Alcalde comenta que existeix un conflicte d’ocupacions,
i s’està produint l’efecte crida entre okupes, i que s’hi està treballant per tal de
minvar aquestes problemàtiques.
I a les 21:10 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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