
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           26 de març de 2013 
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Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
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ISABEL VALLS BASSA 
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FRANCESC BONET NIETO 

CRISTINA PARERA SALLENT 

PERE CABOT BARBANY 
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NÚRIA FEDERICO FUERTES 

MARTI FERRES OLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTIN GONZALO ALVAREZ 

No assisteix: 
Joaquim Blanch Conejos 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
A la Casa de la Vila a les 19:00 hores del dia 26 de març de 2013, 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 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: 

 
L’alcalde abans de donar inici a la sessió, declara que seguint el costum d’agrair als 
treballadors que es jubilaven la feina feta a ‘ajuntament, corresponia en aquest cas fer-
ho a en Josep Bassa,  afegint a més, que els treballs en la brigada en moltes ocasions 
eren més sacrificats, exigint treballar a deshores i amb les inclemències del temps 
corresponents pel bé del municipi i dels ciutadans. També que moltes vegades no 
s’adonaven que quan s’organitzava qualsevol acte, al darrere havien estat unes 
persones treballant perquè tot estigués a punt. A continuació, i en mig dels 
aplaudiments dels assistents, l’alcalde li va fer entrega d’un obsequi de record dels anys 
transcorreguts al servei de l’ajuntament. Per la seva banda, el senyor Josep Bassa 
manifesta que els anys de feina li han reportat satisfacció, i expressa el seu agraïment 
als companys i a l’ajuntament. 
 
A continuació l’alcalde obre la sessió, excusant l’absència del regidor Joaquim Blanch. 
 
 
1. Aprovació actes del ple de la sessió de 30 d’octubre de 2012 i 31 de 
gener de 2013  
 
El Sr. Cabot manifesta que respecte l’acta del 30 d’octubre de 2012, s’havien efectuat 
les correccions demanades i votarien favorablement a la seva aprovació.  
 
Respecte a l’acta de l’últim Ple, diu que havien quedat molt descontents del final de 
l’acta, que havien presentat un recurs i demanat al secretari una copia del que havia 
succeït al final del Ple, i en l’acta no s’explicava el que havia passat al final del Ple, que 
era molt rellevant i una mostra del que passava a l’ajuntament. Per tant, entre tant no 
es reflectís tot, no aprovaven l’acta. 
  
El Sr. Ferrés manifesta el mateix criteri, dient que votaran l’aprovació de l’acta del 30 
d’octubre, però no a la següent, a causa del que va passar al final. 
 
Després de deliberar, la corporació vota separadament l’aprovació de cada acta. L’acta 
de 30 d’octubre de 2012, s’aprova per unanimitat. L’acta del 31 de gener de 2013, 
s’aprova amb els vots del set regidors de CIU i PP, votaren en contra el 3 regidors d’I-
ERC, 1 regidor del PSC, i 1 regidor d’I-EUA 
 
2. Informació diversa 
 
Es dóna compte que l’ajuntament va demanar al seu moment una subvenció a la 
Diputació per asfaltar l’accés a l’Institut, que tenia molt trànsit d’alumnes i vehicles, 
però estava molt deteriorat i tenia un accés dificultós. Aquesta subvenció d’import 
28.000 euros, s’havia concedit, i ara s’estava arranjant, així com un tram de més 
amunt, al Camí de Caldes. 



 
 
D’altra banda, que des de feia 15 dies estava en marxa el servei de transport del 
mercat, que feia idèntic recorregut que el de transport per a la gent gran. Es tractava 
d’un servei gratuït, i gaudia d’una molt bona acceptació, també els paradistes estaven 
contents perquè s’havia incrementat l’afluència al mercat. L’alcalde afegeix que el servei 
es finança entre els paradistes i l’ajuntament. 
 
3. Donar compte resolucions d’alcaldia 
 
Pel secretari es dona compte de les següents resolucions: 
 

1 02/01/2013 
Decret de nomenament  funcionari de carrera 
d'Enginyer Tècnic Munipal Recursos Humans 

2 08/01/2013 Caducitat estrangers OAC 
3 09/01/2013 Bestreta consergeria Escola Ronçana Ensenyament 
4 09/01/2013 Bestreta consergeria Escola la Sagrera Ensenyament 

5 11/01/2013 
Contractació Francesc Vilardebo (substició baixa 
conserge Escola Ronçana) Recursos Humans 

6 14/01/2013 Proposta de sanció 13001974. Policia Local 
7 14/01/2013 Acord incoació 13001718. Policia Local 
8 14/01/2013 Acord incoació 13000286. Policia Local 
9 14/01/2013 Bestreta promoció Econòmica Promoció Econòmica 
10 14/01/2013 Bestreta regidoria d'Ensenyament Ensenyament 
11 15/01/2013 Nomenament alcalde accidental Alcaldia 

12 15/01/2013 
Constitució Junta Compensació provisional PPO-1 
Can Naps Secretaria 

13 23/01/2013 acord d’incoació número 13004213. Policia Local 

14 24/01/2013 
Baixa i nova liquidació rebut mercat de la Sra. 
M.Angels Artell Serveis Econòmics 

15 24/01/2013 Bestreta Àrea Serveis Socials Serveis Socials 
16 24/01/2013 Bestreta Àrea d'Esports Àrea d'Esports 
17 25/01/2013 Abonament bosses compostatges a Angels Argemí Serveis Econòmics 
18 25/01/2013 Abonament bosses compostatges a Keith Burns Serveis Econòmics 

19 25/01/2013 
Abonament bosses compostatges a Concepció 
Font Bayod Serveis Econòmics 

20 28/01/2013 Pagament a justificar Àrea de Cultura Serveis Econòmics 
21 28/01/2013 Quota mercat anual alimentació Serveis Econòmics 
22 28/01/2013 Cursos gener La Fàbrica Serveis Econòmics 
23 28/01/2013 Bestreta per material d'Oficina Policia Local Serveis Econòmics 

24 28/01/2013 
Menjador escola Bressol desembre i mensualitat 
mes de gener Serveis Econòmics 

25 28/01/2013 Reconeixement trienni Andreu Fort Recursos Humans 
26 28/01/2013 Reconeixement trienni Marta Santos Recursos Humans 
27 28/01/2013 Reconeixement trienni Casimiro Barragan Recursos Humans 
28 29/01/2013 ESOM 8/2012 Policia Local 
29 29/01/2013 ESOM10/2012 Policia Local 
30 29/01/2013 ESOM11/2012 Policia Local 
31 29/01/2013 acord d’incoació de multes núm. 13005503 Policia Local 

32 30/01/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Energia 3T 2012 
- 28318631-65532597 Serveis Econòmics 

33 30/01/2013 Compensació Estabanell i Pahisa Mercator 3T Serveis Econòmics 



 
2012 - 28318868-21345234 

34 31/01/2013 Fraccionament Transports J.Bonet  Serveis Econòmics 
35 31/01/2013 Exempció taxes esciombreries local PIJ Serveis Econòmics 
36 01/02/2013 Bestreta treballador JMA Recursos Humans 
37 05/02/2013 Aparcament Can Magre gener Serveis Econòmics 
38 05/02/2013 Decret cursos La Fàbrica Eva Comerma Serveis Econòmics 
39 05/02/2013 Proposta de sanció 13007075. Policia Local 
40 05/02/2013 Acord d’incoació 13006747. Policia Local 

41 07/02/2013 
Bestreta Departament Cultura Biblioteca (Nuria 
Padro) Serveis Econòmics 

42 07/02/2013 Bestreta Festes Cultura (Nuria Padró) Serveis Econòmics 
43 07/02/2013 Bestreta Àrea Cultura la Fàbrica (Nuria Padro) Serveis Econòmics 
44 07/02/2013 Recurs presentat a la sanció DT004014. Policia Local 
45 07/02/2013 Bestreta regidoria d' Ensenyament  Àrea d'Ensenyament 
46 07/02/2013 Bestreta  regidoria de  Cultura  Àrea de Cultura 
47 07/02/2013 Bestreta regidoria de Foment Àrea de Foment 

48 07/02/2013 
Taxa escola bressol gener 2013 Judith Civit 
Farran Serveis Econòmics 

49 07/02/2013 Compra ninxol 130 serie A a Ricard Martín Goxens Secretaria 
50 08/02/2013 Bestreta regidoria de Festes Serveis Econòmics 
51 11/02/2013 Bonificació IBI família nombrosa Lídia Martínez Serveis Econòmics 
52 11/02/2013 Bonificació IBI família nombrosa Imma Cabot Serveis Econòmics 
53 11/02/2013 Bestreta Àrea de Foment Àrea de Foment 
54 12/02/2013 Tiquet Escola Bressol Gener - Claudia Moragrega Serveis Econòmics 

55 12/02/2013 
Tiquet Escola Bressol Gener - Febrer - Eulàlia 
Artigues Badia  Serveis Econòmics 

56 12/02/2013 
Comptació permis lactancia i reducció jornada 
Marina Escribano Recursos Humans 

57 12/02/2013 
Devolució per duplicitat escola bressol Claudia 
Moragrega Serveis Econòmics 

58 12/02/2013 Factures de correus del mes de gener Serveis Econòmics 

59 12/02/2013 
Iniciar exp. restabliment a Muros Dolmen SLU a la 
finca de Can Ros - accès a Can Sabater Secretaria 

60 14/02/2013 
Iniciar exp. restabliment a Pilar Comes - mur al 
Serrat de Can Lluch Secretaria 

61 15/02/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Energia 2T 2012 
- 29472916-42597125 Serveis Econòmics 

62 15/02/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Mercator 2T 
2012 - 29473009-06319638 Serveis Econòmics 

63 15/02/2013 
Decret baixa imports pendents Estabanell i Pahisa 
Mercator 2009-2010-2011 Serveis Econòmics 

64 18/02/2013 
Pagament ajut  fills escolartització conveni 
treballadors 2012  Recursos Humans 

65 18/02/2013 
Pagament ajuts oftalmologics conveni treballadors 
2012 Recursos Humans 

66 18/02/2013 
Pagament aportació membres sindicals (conveni 
treballadors 2012) Recursos Humans 

67 19/02/2013 Recaoneixement trienni Jaume Danti Recursos Humans 
68 19/02/2013 Reconeixement trienni J. Julines Recursos Humans 

69 19/02/2013 
Mensualitat Escola Bressol Febrer i menjador 
Gener Serveis Econòmics 



 
70 19/02/2013 Cursos febrer La Fàbrica Serveis Econòmics 
71 19/02/2013 Rebut escola bressol Febrer Janna Guillen Estrany Serveis Econòmics 
72 19/02/2013 Escola bressol febrer Claudia Mora Grega Serveis Econòmics 

73 19/02/2013 
Baixa parcial rebut escombraries Camping 
l'Esplanada Secretaria 

74 20/02/2013 Anul.lar denúncia de trànsit al Sr. Maties Carles  Secretaria 
75 20/02/2013 Reconeixement trienni, Abraham Gabela (poli) Recursos Humans 
76 21/02/2013 Acord incoació 13008954. Policia Local 
77 21/02/2013 Proposta incoació 13009333. Policia Local 
78 21/02/2013 Baixa d'ofici Padró Habitants 
79 21/02/2013 Ingressos pla residus gener 2013 Serveis Econòmics 
80 22/02/2013 Baixa Ofici Padró Habitants 

81 22/02/2013 
Decret compareixença i designació procurador 
recurs contenciós administratiu 494/2012B  Secretaria 

82 26/02/2013 
Relació d’acord d’incoació de multes núm,. 
13010493 Policia Local 

83 26/02/2013 Rebuts mercat primer trimestre 2013 Serveis Econòmics 
84 26/02/2013 Aparcament Can Magre febrer Serveis Econòmics 
85 27/02/2013 expedient sancionador ESOM 9/2012. Policia Local 
86 28/02/2013 Bestreta Àrea de Joventut Secretaria 

 
4. Proposta de nomenament Jutge de Pau titular i substitut. 

 
 
L’alcalde diu que com s’havia informat a la convocatòria per la renovació dels càrrecs 
existien dues sol·licituds referents al titular, i una única sol·licitud pel Jutge substitut, i 
un cop valorat, la Comissió Informativa realitzava la següent  proposta:  
 
“Atès que s’ha publicat mitjançant anunci al BOP de 23 de gener de 2013  i edicte al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del Jutjat de Pau, la convocatòria per a procedir a la 
proposta de nomenament del Jutge de Pau de Santa Eulàlia de Ronçana titular i 
substitut,  
 
Examinat l’expedient instruït per a procedir a la proposta de nomenament i vist el 
contingut de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau, 
 
Vist que en el període d’exposició pública de la convocatòria s’han presentat tres 
sol·licituds, per part del Sr. Josep Solé i Padrós i Susana Martínez Rodriguez per la plaça 
de Jutge de Pau Titular; i per part de la Sra. Trinitat Folch i Sampera per la plaça de 
Jutge de Pau substitut; els quals reuneixen les condicions legals necessàries. 
 
Examinades i valorades les propostes presentades per la comissió informativa del Ple. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Proposar el nomenament del Sr. JOSEP SOLÉ I PADRÓS pel càrrec de JUTGE 
DE PAU TITULAR del municipi i la Sra. TRINITAT FOLCH I SAMPERA, pel càrrec de JUTGE 
DE PAU SUBSTITUT. 
 



 
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció, per tal que elevi la 
proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu diu que la proposta no els sembla malament, perquè el Sr. Solé és una 
persona volguda i estimada per tots, però al no tenir constància dels mèrits reals de 
l’altra persona aspirant al càrrec de Jutge de Pau titular, s’abstindrien en la votació. 
 
Posat a votació s’aprova amb el vot favorable de sis regidors de CIU, un del PSC, un del 
PP, i un d’ ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC. 
 

5. Aprovació inicial modificació del Reglament Orgànic Municipal. 
 
L’alcalde diu que havien pensat modificar el ROM, en el sentit de precisar en la mateixa 
norma la possibilitat d’adequar els dies de celebració de sessions a determinades 
circumstàncies, com ara els festius. Formulant-se la següent proposta: 
 
“Atès que el Ple extraordinari  del cartipàs de data 7 de juliol de 2011, en el punt 1, 
sobre periodicitat de sessions del Ple, es va acordar Permetre que l’alcaldia pugui variar 
puntualment el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes 
justificades, prèvia consulta, si s’escau, als portaveus dels grups municipals. 
 
Per tal de no haver de prendre aquest mateix acord cada quatre anys, es proposa que 
quedi  establer  en el Reglament Orgànic Municipal amb la inclusió  d’un nou apartat 
dins l’article 24 Funcionament del Ple de l’esmentat Reglament i que digui el següent: 
  
Article 24. 3.- Facultar a la Presidència per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern local, dintre dels dos mesos o de la 
setmana de celebració respectivament, en els supòsits que el dia fixat hi hagi qualsevol 
impediment, sigui festiu o es trobi inclòs en algun període de vacances, sempre sense 
perjudici dels assumptes municipals.  
 
D’acord amb la normativa vigent aplicable, la modificació del reglament orgànic 
municipal requereix l’acord del ple i del període d’exposició publica reglamentari. 
 
Es proposa la Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal en el sentit 
d’incloure un nou apartat en l’art. 24, amb número 3, que digui el següent: 
“Article 24. 3.- Facultar a la Presidència per posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern local, dintre dels dos mesos o de la 
setmana de celebració respectivament, en els supòsits que el dia fixat hi hagi qualsevol 
impediment, sigui festiu o es trobi inclòs en algun període de vacances, sempre sense 
perjudici dels assumptes municipals”, i modificar la numeració de l’apartat 3 actual, a 
ser el número 4. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquests acords mitjançant un anunci al BOP de 
Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació.  
 



 
Tercer.- Establir que si no es presenta cap al·legació, restarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord”.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Cabot diu que efectivament, aquesta pràctica ja es feia, i quan convenia es 
canviava la data de celebració, pel que no consideraven que fos ni urgent ni necessària 
aquesta modificació del ROM, a més que ara quedaria a l’abast discrecional de l’equip 
de govern la modificació de les dates. 
 
Posat a votació s’aprova, amb el vot favorable de sis regidors de CIU, un del PSC, un 
del PP, i un de ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC. 
 
 

6. Aprovació inicial Reglament d'ús del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica. 
 
 
L’alcalde diu que com s’havia dit, l’increment de l’activitat al Centre feia convenient una 
utilització acurada, i per això calia establir una regulació, i que el dictamen emès per la 
Comissió Informativa també recollia les aportacions dels grups municipals.  
 
La proposta és la següent: 
 
“Vista la providència de l’alcalde de 3 de desembre de 2012 d’inici de l’expedient per la 
creació d’un Reglament d'ús del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica i  d’una  comissió 
d’estudi per a l’elaboració de l’avantprojecte de l’esmentat reglament.  
 
Atès que, reunida la comissió d’estudi, s’ha elaborat el Reglament que ha de regir l'ús 
del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d'ús del Centre Cívic i Cultural la Fàbrica, de 
Santa Eulàlia de Ronçana, que s’incorpora com a annex al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant publicació 
al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, perquè en aquest termini, els qui hi estiguin 
interessats puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El reglament estarà a les 
oficines municipals, en horari d’atenció al públic, a disposició de qui el vulgui consultar. 
 
Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se cap al·legació, el reglament quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament al 
BOP de la província”.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu diu que efectivament a La Fàbrica, hi havia tanta activitat que alguna 
cosa s’havia de fer, i tot i que era oportú fer-ho, lamentaven no haver participat més 
que en la Comissió, i no haver-ho fet amb la preparació anterior.  

 



 
Posat a votació s’aprova amb el vot favorable de sis regidors de CIU, un del PSC, un del 
PP, i un d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC. 

 
 
 7.1. Moció del grup d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de rebuig a l’avantprojecte de 
modificació de la Llei reguladora de les bases de règim local (LBRL). 
 
El Sr. Gonzalo diu que per part del PP s’ha presentat un projecte de llei per modificar la 
regulació sobre els ajuntament, i conté disposicions en detriment de l’autonomia 
municipal i l’autonomia de Catalunya. La moció és com segueix: 
 
“Atès que es coneix el “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administación Local” informat pel consell de ministres del govern de L’Estat espanyol 
que modifica articulat de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim 
Local (LRBRL) i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), 
aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març.  
 
Atès que del contingut del “Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administación Local” (ALRASOAL) es desprén un canvi radical del model 
d’organització institucional, que pot comportar entre d’altres qüestions: 
 
La desaparició i la pèrdua de qualitat de molts serveis públics bàsics (serveis 
d’ocupació, escoles bressol, escoles d’ensenyaments artístics, formació d’adults, atenció 
social, polítiques actives d’habitatge, polítiques d’igualtat o de joventut...), que els 
Ajuntaments han anat assumint al llarg dels anys i que han estat decisius en el progrés 
del nostre país i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
Un greu retrocés de la qualitat democràtica, en proposar la pèrdua de capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat per part dels Ajuntaments, que són el nivell 
institucional més proper a la ciutadania. Es proposa, fins i tot, la intervenció dels 
municipis de menys de 5.000 habitants o derivar part de la decisió i la gestió d’aquestes 
polítiques a les Diputacions, que no estan sotmeses a votació directa. Allunyant 
d’aquesta manera les decisions del control de la ciutadania. 
 
Atès que la proposta a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que 
veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties 
recollides en la Constitució espanyola i en els principis rectors de l’Estatut de Catalunya. 
 
Atès que les limitacions en matèria de retribucions dels càrrecs electes, les restriccions 
a la funció pública local i al reforçament dels interventors i secretaris municipals que 
planteja la reforma, signifiquen un atac a l’autonomia local, un retorn dels ajuntaments 
a l’època franquista i una acció populista en assenyalar les retribucions que perceben 
els càrrecs electes com a principal problema del món local, quan la gran majoria de 
càrrecs electes del nostre país exerceixen per vocació pública la seva tasca sense 
cobrar.  
 
Atès que la proposta no té en compte els principis de la Carta Europea d’Autonomia 
Local, aprovada el 1985 i ratificada per l’Estat espanyol el 20 de gener de 1988, i que 
comporta la vulneració del principi d’autonomia local i del principi de subsidiarietat i que 
afectarà de forma fonamental la cohesió econòmica, social i territorial del mapa 
municipal català, comportant especialment un trencament del principi constitucional 
d’igualtat de drets i deures de tota la ciutadania de l’estat. 
 



 
Atès que aquesta iniciativa legislativa, després de 30 anys esperant un nou marc 
competencial, suposarà un retrocés sense precedents en el món local, i en cap cas 
abordarà els problemes històrics llargament reclamants sobre el marc competencial 
municipal i el model de finançament local. 
 
Atès que aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera” sense tenir en compte el principi d’autonomia i 
el principi de subsidiarietat i ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de 
qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que presten avui els governs locals. 
 
Atès que aquesta reforma proposa un model basat en la centralització, la configuració 
territorial del govern en les províncies i per tant, no reconeixent les especificitats 
organitzatives dels territoris i en el nostre cas vulnerant el marc competencial contingut 
en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el mapa municipal català. 
 
Atès que aquesta proposta del govern del PP es fa al marge del diàleg i el consens 
necessari amb el món local i les entitats municipalistes, partint en molts casos del 
desconeixement sobre els nivells de prestació de serveis que ofereixen els municipis i 
l’ofec financer en què es veuen sotmesos molts ajuntaments agreujat encara més per la 
situació de crisi econòmica. 
 
Atès que actualment el Govern de la Generalitat està elaborant la llei de Governs Locals 
per tal de desplegar un marc institucional local en línia amb les previsions de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i establir una reordenació racional del sistema per tal de 
garantir la sostenibilitat dels serveis que presten els ajuntaments i reconèixer el paper 
vertebrador dels governs locals. 
 
Atès que estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials 
importants comportant greus discriminacions entre administracions però també entre 
ciutadans, amb l’existència de ciutadans de primera i ciutadans de segona atenent al 
lloc de residència. 
 
Atès que des de la coalició d’ICV-EUiA-EPM creiem fermament que els ajuntaments han 
d’estar en peu d’igualtat institucional a la resta de nivells de govern amb els que 
conviuen i reivindiquem el paper que des de 1979 han tingut en la lluita contra la 
pobresa, la cohesió social, la superació de situacions anteriors de crisi econòmiques, el 
desenvolupament econòmic, l’equilibri territorial, la sostenibiliat, la construcció nacional 
i la construcció de democràcia.  Volem pobles i ciutats sostenibles en els seus recursos i 
ens reafirmem en que els pobles i ciutats son els dics de contenció de la crisi i de la 
defensa dels drets de la ciutadania.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa al Ple Municipal els acords 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER,- Rebutjar la proposta presentada pel Govern de l’Estat  de reforma de la Llei 
Reguladora de Bases de Règim Local per la vulneració flagrant de l’autonomia local dels 
ajuntaments i el trencament que significa amb el marc competencial del món  local 
contingut en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Constitució i la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 
 



 
SEGON.- Demanar al Govern de l’Estat espanyol la retirada immediata del 
“Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administación Local”. 
 
TERCER- Reclamar l’obertura d’un debat seriós pel conjunt de les administracions per a 
impulsar la reforma que avanci en els principis de la Carta Europea de l’Autonomia 
Local, el principi de competències des de la proximitat i la reforma del finançament local 
des del principi de la suficiència financera per sobre del de la sostenibilitat.  
 
QUART.- Instar al conjunt de forces catalanes amb representació al Congrés dels 
Diputats a rebutjar la reforma del Govern del PP, una mesura deslleial i presa sense 
diàleg i que significa un atac contra l’autonomia del món local i el mapa municipal de 
Catalunya.  
 
CINQUÈ.- Instar al Govern Català a defensar l'Estatut de Catalunya i els governs locals i 
convocar una reunió urgent del Consell de Governs Locals de Catalunya. 
 
SISÈ.- Instar al conjunt de les entitats municipalistes i institucions catalanes a fer un 
front comú contra aquesta reforma i per reclamar, una vegada més, la urgència d’una 
nova legislació competencial del món local i un nou marc de fiançament tenint present 
el principi de subsidiarietat i aquelles competències que malgrat no ser obligatòries, els 
municipis venen desplegant i executant amb eficiència i eficàcia.  
 
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als Grups parlamentaris 
del Congrés i del Senat, al President de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FEMP, a la FMC i a l’AMC”. 
 
Sense intervencions la moció queda aprovada. 
 
 
 
7.2.- Moció  del grup d’ICV-EUiA a favor de la prevenció de residus, la 
reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a 
Ecoembes d’un preu just per retribuir les recollides selectives que fem els ens 
locals. 
 
El Sr. Gonzalo diu que havien passat 5 anys des de la signatura de l’acord dels envasos, 
i ara al moment de la renegociació, Ecoembes volia fer-ho a la baixa, però entenia que 
no era el moment, i que l’acord s’havia de continuar mantenint, o inclús millorar, essent 
lògic que els que ocasionaven el problema, havien de contribuir per la seva solució. Per 
això s’instava als negociadors que si no es podia millorar, simplement es prorrogués el 
conveni vigent.    
 
La moció és com segueix: 
 
“Aquest proper mes de maig, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i “Ecoembes”  
haurien de signar un conveni que establiria durant 5 anys les condicions de valoració i 
retribució de recollides, transport, selecció i recuperació d’envasos i embalatges.   
 
Atès que a aquest conveni s’hi haurien d’adherir les entitats municipalistes FMC 
(Federació de Municipis de Catalunya), ACM (Associació Catalana de Municipis) i l’entitat 
AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i posteriorment els ens locals. Aquest conveni 
s’adjunta a l’autorització  que fa l’ARC perquè “Ecoembes” -Sistema Integrat de Gestió 
(SIG)- operi en el territori.   



 
 
Atès que la primera proposta presentada per part d’Ecoembes  disminueix, en termes 
generals, la retribució als ens  locals en aproximadament un 10 %  respecte del darrer 
acord signat l’any 2009. 
 
Atès que la situació econòmica de molts  municipis és de  recursos escassos. S’afronten 
moltes dificultats, fins i tot,  per exercir les competències obligatòries –com la recollida i 
el tractament dels residus municipals- . En aquest context, entenem que no és el marc  
idoni per disminuir la retribució per a la recollida, el transport i la selecció  dels envasos 
i els embalatges. 
 
Atès que la campanya entorn als residus, el reciclatge i la reutilització han d’orientar-se 
a la responsabilitat compartida, el foment d’una política adient sobre els residus i a la 
sensibilització ambiental i de consums. 
  
Atès que aquesta situació fa que  el món local, ara més que mai,  treballem de manera 
conjunta. Hem d’aprofundir  en les polítiques de prevenció en la generació de residus. 
Hem de demanar  suport per impulsar la prevenció i el reciclatge a l’ARC, ateses les 
seves competències i l’excel·lent equip professional de que disposa. 
 
Atès que ens correspon insistir en la necessitar d’implantar també en el model de 
recollida selectiva d’envasos  el SDDR (Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn). L’Estatut 
de Catalunya ens dota de competències per fer possible la implantació d’aquest sistema 
a Catalunya.  En aquests sentit, l’’ARC pot promoure modificacions normatives . 
 
Atès que l’ARC pot impulsar l’Observatori d’Envasos i Embalatges, amb l’objectiu de 
recopilar, estudiar, contrastar i interpretar  les seves pròpies dades i aquelles que pot 
obtenir.  Necessitem, ara més que mai, la cooperació de  l’ARC, per verificar la 
comptabilització de les dades de reciclatge i l’acompliment d’objectius assenyalats en la 
normativa vigent o nous objectius que es plantegin. 
 
Atès que cal que  l’ARC ens ofereixi  la seva cooperació  i  ens  faciliti les dades i els 
paràmetres que ens permetin establir d’una manera justa  la retribució de la feina que 
fem des dels ajuntaments en matèria de  recollida selectiva, transport i selecció 
d’envasos i embalatges.  
 
Atès que considerem just i necessari que l’ARC, comptant amb els ens locals,   presenti  
una alternativa al conveni proposat amb Ecoembes que serveixi per l’acompliment dels 
objectius de prevenció i  reciclatge, sense minorar els recursos de la retribució als ens 
locals.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a la possible  rebaixa  a l’entorn d’un 10 %  de les 
retribucions d’Ecoembes als ens locals  per a la recollida, transport i selecció d’envasos i 
d’embalatges.  
  
Segon.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que prorrogui  el conveni 
vigent amb Ecoembes, si cal 5 anys més, mentre dissenya amb la  cooperació local un 
nou model de conveni. 



 
Tercer.- Demanar a la FMC, l’ACM i l’AMB que encapçalin la petició de la pròrroga de 
l’actual conveni vigent amb Ecoembes. La voluntat del món local és treballar junts amb 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) una proposta alternativa. 
 
Quart.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que faciliti les dades 
d’avaluació de compliment d’objectius del Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC 2007-2012). 
 
Cinquè.- Demanar que en el nou Programa de Gestió de Residus Municipals de 
Catalunya (PROGREMIC 2013-2018) s’incorporin nous objectius de prevenció, tenint en 
compte un nou model de conveni amb els Sistemes Integrats de Gestió (SIG). 
 
Sisè.- Sol·licitar a la FMC, l’ACM i l’AMB que tinguin un paper actiu en la defensa dels 
interessos dels municipis i la ciutadania respecte a la cobertura de les despeses de les 
recollides subjectes al principi de la responsabilitat del productor. 
 
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar una llei que permeti 
implantar a Catalunya el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR),  així com en el 
disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del sobreenvasat. 
 
Vuitè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que promogui l’Observatori 
d’envasos i embalatges, amb la participació activa de tots els implicats, per fomentar la 
prevenció i el reciclatge. 
 
Novè.- Demanar a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que cooperi amb el món 
local donant suport tècnic per elaborar i promoure els Plans locals de Prevenció en 
matèria de generació de residus. 
 
Desè.- Obrir la participació a experts, sectors implicats i entitats socials entorn el model 
i el debat, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la prevenció i en la generació de 
residus.  
 
Onzè.- Donar trasllat dels acords a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), al 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del 
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, a la FMC, a l’ACM , als grups de 
l’AMB, a Ecoembes, Ecovidrio i a la Xarxa Retorna”.  
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu diu que la moció és molt adequada, entre d’altres raons perquè els 
ajuntament són els que proporcionen la matèria primera que necessiten per després 
comercialitzar, i com que els ajuntaments son l’inici del procés, sembla fora de lloc que 
la vulguin retallar. 
 
Posada a votació la moció és aprovada per unanimitat. 
 

8. Afers urgents i sobrevinguts. 
 
No se’n formulen. 
 

9. Precs i preguntes. 
 



 
La Sra. Federico diu que a la Junta de Govern del 14 de febrer s’havia aprovat una 
pujada de les tarifes d’aigua, que suposava un increment del 17,6 per cent en el primer 
tram del rebut domèstic i un 8 de l’industrial, però que amb la crisis que es pateix no 
hauria de ser aquesta la política de l’ajuntament, malgrat que la companyia 
adjudicatària del servei ho demani, i també, tenint en compte que el 75 per cent del 
aigua que es consumeix és pròpia del municipi i no estaria sotmesa a l’augment de 
costos de la compra. La pujada no facilita les coses a ningú, i d’altra banda aquest 
acord d’augmentar les tarifes, s’hauria d’haver adoptat en un Ple i no en la Junta de 
Govern, i tampoc amb retroactivitat, a partir de l’1 de novembre de 2012. Per tot, 
demanen que es revisin els costos justificats de la companyia, i cal que aquests siguin 
més justos. 
 
El Sr. Moret contesta que respecte les tarifes no havia anat així. En primer lloc, que 
com altres municipis ja havien presentat al·legacions per la venda d’ATLL que era la que 
havia originat l’augment, però Santa Eulàlia era dels que tenia les tarifes menys 
pujades al tenir un 80 per cent de l’aigua pròpia, ja que els altres municipis de l’entorn 
tenien pujades superiors al vint per cent. També que no era l’ajuntament qui aprovava 
la tarifa, i el que havia intentat fer l’equip de govern era rebaixar el cost, aconseguint 
que quedés en aquestes xifres. 
 
El Sr. Vilageliu efectua un prec per tal que es solucionin deficiències en les instal·lacions 
del camp de futbol, ja que des de feia uns mesos no funciona bé l’aigua calenta.  El Sr. 
Ferrés s’afegeix a aquesta petició, esperant que amb l’aprovació del pressupost es 
solucioni. El Sr. Cabot diu que aquestes coses que són urgents, no haurien d’esperar a 
l’aprovació d’un pressupost que ja s’efectua amb retard. 
 
El Sr. Vilageliu agraeix al regidor Sr. Moret que els fes arribar les dades de la recollida, 
tot i que a la vista d’aquestes mateixes dades no s’entenen les valoracions que efectua 
l’equip de govern, ni els percentatges, ni l’augment de resta que es desprèn de les 
dades. Així sembla que les variacions són que la fracció orgànica passa de 71.180 l’any 
2012, a 52.760 l’any 2013. La diferència de 18.480, significa que ha augmentat un 26 
per cent. Els envasos passen de 20.600 a 13.900, amb una diferència de 7.600 quilos, i 
un 32 per cent més en aquesta fracció. El paper i cartró de 9.060 a 8.800, amb una 
diferència de 260 quilos, és a dir, un 3 per cent de diferència. En canvi, la resta passa 
de 56.120 a 78.740, amb una diferència de 22.600 quilos, que abans es reciclaven i ara 
s’hauran de portar a l’abocador amb l’augment de costos que això significa. Davant de 
totes aquestes dades, preguen que el senyor alcalde i el regidor aclareixin públicament 
si les donen per correctes, desfent els dubtes amb el nou sistema. També que aclareixin 
si la matèria orgànica ha baixat un 11 o un 26 per cent; la fracció d’envasos un 4 o un 
32,5 per cent; si el paper i cartró s’ha mantingut o ha baixat; i si la resta ha pujat un 
15 o un 40 per cent, des de febrer d’un any a l’altre. Conclou pregant que es faci un 
aclariment púbic sobre el percentatges, per tal que no corrin dades contradictòries, i 
demana si el govern encara manté una valoració positiva. 
 
El Sr. Moret contesta que havien donat les dades de cada fracció, i el que es pretenia 
era que al final de l’any s’obtingués l’estalvi que s’havia anunciat. També diu que d’inici, 
ningú volia canviar el sistema, però com que el govern anterior no havia pagat factures 
per import de 700.000 euros, aquestes s’havien de pagar ara, i per fer-ho calia estalviar 
i trobar-ne fórmules. Respecte a les dades facilitades eren les que havien donat els 
tècnics municipals, que eren els que ho sabien. A més, calia tenir en compte que les 
dades de febrer podien no ser significatives, ja que eren les presses a l’inici del canvi de 
sistema, quan encara no es trobava plenament integrat i la gent poc acostumada. 
També s’afegia a l’increment el fet ja mencionat pel Sr. Vilageliu de la desaparició del 



 
turisme d’escombraries, que a Lliçà D’Amunt havia disminuït significativament. En 
qualsevol cas, per comptabilitzar els percentatges de manera homogènia s’havia de 
precisar que el percentatge del 73 per cent del porta a porta era incloent l’esporga i la 
deixalleria, però descomptant-lo, tal com es feia en l’actual sistema, el porta a porta 
representava el 60 per cent. Ara, amb les dades d’un mes, com s’havia dit, poc 
significatives, s’ha arribat al 48,5 per cent, quan l’objectiu fixat era estar sobre el 45 
per cent. Afegeix que s’incideix en assabentar a la població del perjudici que suposa la 
manca de selecció, però que precisament tampoc no ajuda l’actitud de l’oposició 
municipal, amb fotografies de contenidors plens de brutícia, col·locada a propòsit, quan 
ni tan sols s’havia iniciat el canvi de sistema. En resum, l’objectiu era aconseguir aquest 
estalvi per poder pagar les factures que abans no es pagaven.    
 
El Sr. Vilageliu insisteix en que no pretenen polemitzar, que per evitar malentesos el 
que volen són simplement les dades reals, les que siguin, sense interpretacions, i que 
se’ls digui formalment que les dades són les correctes. 
 
El Sr. Cabot comença una exposició relacionant les funcions del Ple, i la participació en 
el mateix dels regidors integrants, fent menció a més que en les dos últimes 
legislatures governades per Esquerra i el PSC, els grups de l’oposició, podien participar 
en els debats que es prenien en les Juntes de Govern Local, mitjançant la Comissió 
Delegada.  
 
Després d’uns minuts, l’alcalde prega al regidor que concreti la seva intervenció, ja que 
les funcions dels òrgans i el que venia relacionant eren qüestions sobradament 
conegudes pels regidors. El Sr. Cabot replica que la seva exposició forma part del prec. 
L’alcalde, sense menystenir el seu dret a intervenir, li demana concreció evitant 
reiteracions inútils. 
 
Continua el Sr. Cabot dient que el primer que havia fet el govern de CiU i PP era 
suprimir la Comissió Delegada; també havia deixat de convocar algunes comissions i 
consells, diferents punts transcendentals pel futur del poble es van aprovar de manera 
urgent en el Plens per evitar informar als grups de l’oposició, en altres ocasions, es 
prenia la decisió i s’informava als mitjans de comunicació abans que als regidors de 
l’oposició. Respecte a les preguntes formulades en el Ple, s’havien saltat la llei, fent 
preguntes a l’oposició des del govern, quan precisament les preguntes són per conèixer 
l’actuació del govern, i a l’últim Ple se’ls havia impedit formular les preguntes que 
tenien preparades. Finalment, havien buidat de contingut els assumptes que es 
portaven al Ple, tractant punts de simple tràmit o irrellevants i decidint en la Junta de 
Govern, temes mes rellevants pel funcionament de l’ajuntament. Per tot, preguen al 
govern de CiU i PP, que retornin al Ple les seves funcions de debat plural i democràtic i 
de control de l’acció de govern. Afegint que entretant no es produeixi, i per donar la 
màxima transparència a la feina del govern i dels grups de l’oposició, el grup de I-ERC 
no farà mes preguntes en el Ple, llevat de casos excepcionals, i les preguntes que 
normalment feien al Ple les faran per escrit via instància, i es publicaran en el mateix 
moment a la web d’I-ERC, i quan tinguin la resposta del govern, que no hauria de trigar 
més d’un mes, igualment la publicaran, llevat que contingui informació confidencial o 
dades personals. Entenen que aquesta és la millora manera que disposen per 
contrarestar el poc sentit democràtic i la manca de transparència que, al seu judici, té 
el govern de CiU i PP.  
 
No es formulen més preguntes i s’aixeca la sessió quan falten deu minuts per les vuit 
del vespre, de la que com secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde. 
 


