ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
27 de maig de 2010
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET

A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 27 de maig de 2010, es
van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es
relacionen, assistits per la Secretària, 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

PERE CABOT BARBANY
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
S’excusa:
FRANCESC MONTES I CASAS

Secretària
Marina Escribano Maspons

ORDRE DEL DIA:

1. APROVACIÓ ACTES DELS PLENS DE LES SESSIONS DE 4 i 25 DE MARÇ
DE 2010
L’alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del ple de dates 4
i 25 de març de 2010.
El Sr. Joaquim Brustenga demana que en l’acta del 4 de març es reculli
íntegrament la intervenció de l’Anna Arnella i també la darrera intervenció de
l’Alcalde, ja que considera que no es recull bé el fet més important per al seu grup.
S’acorda deixar sobre la taula l’aprovació de l’acta del 4 de març. L’acta del 25 de
març s’aprova per unanimitat.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
La Sra. Anna Arnella explica que el divendres tindrà lloc la inauguració de l’escola
bressol La Font del Rieral, amb la presència del conseller d’Educació, i el diumenge
hi haurà jornada de portes obertes.
L’alcalde informa, en relació a les actuacions relaciones amb la millora del riu
Tenes, i d’acord amb les consideracions dels tècnics de l’ACA, es començaran a
tirar endavant les següents: per part de l’ACA la bassa de laminació al nord de La
Campinya; i per part de l’Ajuntament, per tal d’agilitar aquestes actuacions faria: la
substitució de la passera de La Campinya, del gual de Sant Isidre, del gual de Sant
Cristòfol, i també tot un seguit de millores a tot el tram del riu en el terme de Santa
Eulàlia de Ronçana. Totes aquestes no afecten a propietats.
L’objectiu és poder començar a executar aquestes actuacions aquesta tardor.
Avui a la Junta de Govern Local s’ha adjudicat la redacció dels projectes:
substitució de la passera de La Campinya, el gual de Sant Isidre i el gual de Sant
Cristòfol, i s’ha aprovat la licitació del projecte de la millora de l’espai fluvial, per
procediment negociat.
L’Alcalde informa que s’ha rebut la notificació oficial de Protecció Civil per la qual es
comunica que ha estat homologat el Pla d’Actuació de Santa Eulàlia, per tant ja es
començarà a treballar per la implantació d’aquest pla.
D’altra banda, explica que s’ha enviat una carta als ex-membres de la Comissió de
Seguiment del riu, demanant que puguin fer l’esforç de continuar amb aquest
treball, que han fet durant temps, o que es puguin renovar els membres. Per ara no
se n’ha rebut resposta.
El Sr. Martí Ferrés explica que el proper dijous es farà l’acte de lliurament dels
plans de prevenció d’incendis que fa la Diputació de Barcelona. Enguany han
proposat donar-los cada municipi, per part del president de la Diputació. Aquesta
tardor es començaran a executar quatre plans.
El Sr. Jordi Sala fa repàs a les actuacions del FEOSL que s’estan duent a terme: es
continua amb el pla de substitució de llums al municipi en diferents barris; s’està
arreglant l’esplanada de davant de Sant Simple per reconduir el rec; s’estan fent
treballs de pintura a La Fàbrica; i també l’exterior del pavelló. I fora del FEOSL,
properament es té previst entre d’altres, la reparació de camins i vorals, i el parxejat
de carrers.

La Sra. Anna Arnella informa que el casal d’estiu començarà el dia 28 de juny i fins
el 28 de juliol, amb el cinema com a centre d’interès, i està organitzat per
l’Ajuntament amb l’empresa “Més que lleure”.
El Sr. Martí Ferrés informa del casal esportiu a Pinedes del Castellet, durant el mes
de juliol, que va dirigit a edats entre P5 i 2n d’ESO.
L’alcalde informa que s’ha aprovat definitivament per la Generalitat de Catalunya el
Pla Territorial de la regió Metropolitana de Barcelona. Esl Sereveis Tècsnic ja han
fet un primer treball d’anàlisi. L’Ajuntament de Santa Eulàlia va presentar-hi
al·legacions, algunes de les quals van ser recollides perfectament, mentre que
d’altres no. És el cas de l’eix del Tenes o l’accés a la C-17, que el Pla no defineix
aquest vial i dibuixa un traçat amb línia suspensiva, una traça que comença passat
Can Malitre pel sud de l’Ametlla una variant a enllaçar amb la C17, i d’altra banda
dibuixa un altre traçat que enllaçaria amb la proposta de traçat de la ronda del
Vallès. Aquests dos traçats estarien units per un vial que més o menys és la traça
de l’actual camí de l’Ametlla.
La valoració que es fa des de l’ajuntament és positiva perquè el pla no dibuixa l’eix
del Tenes per tot el que és la plana del Rieral, però en canvi no s’aconsegueix
l’accés a la C-17 , i tampoc especifica aquest procés de definició si és a dins del pla
director urbanístic de la Vall del Tenes o com és.
Pel que fa a la Ronda del Vallès, el Pla proposa el mateix traçat que el que hi havia
a l’aprovació inicial, però incorpora dos traçats alternatius, i el redactat manifesta
que es proposarien tots els traçats al Ministeri de Foment perquè resolgui, com a
competent en aquesta via.
I sobre la variant de la Ctra. de Caldes a Granollers, aquesta es manté.
La Sra. Arnella informa que les preinscripcions a les escoles bressol han estat de
36 infants a l’Alzina i 34 a la Font del Rieral.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS
Es dóna compte al Ple dels decrets dictats entre el 3 de març i el 30 d’abril.
Així mateix es dóna compte de la modificació de delegacions especials per a encàrrecs
específics a favor del Sr. Pere Cabot Barbany, regidor d’Obres i Habitatge i dels
nomenaments del Sr. Santiago Martí i Díaz com a assessor al govern municipal en
matèria d’Obres i Habitatge i de la Sra. Virgínia Calvet i Rubió com a assessora del
govern municipal en matèria de desenvolupament sostenible.

4. MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS A L'ORGT
Acord a adoptar pels ajuntaments que han delegat facultats de gestió tributària en la
Diputació de Barcelona en diverses dates, per tal de confirmar i clarificar l’abast de la
delegació
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de
Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels
corresponents acords plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal .
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, es creu procedent confirmar i ratificar la delegació de
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
En virtut de l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Especificar que, l'acord municipal adoptat en data 25 de març de 2010,
relatiu a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació de la taxa per
utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de
les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general, abastava també a la telefonia mòbil, i
per tant queda de la següent manera:

- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en l’1,5
per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en
cada terme municipal les referides empreses i per la prestació del servei de telefonia
mòbil.
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

·
·
·
·
·
·
·
·

Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

SEGON.- Especificar que, l’acord municipal adoptat amb anterioritat a aquesta data,
relatiu a la delegació de la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i/o recaptació de la Taxa per
ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública, abastava també dictar la provisió de
constrenyiment, per tant, queda de la següent manera:
- Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública
· Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe practicades
per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
· Dictar la provisió de constrenyiment
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
TERCER .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels
quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona en els apartats anteriors, quan
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis
municipals, ho facin convenient.
QUART.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
S’APROVA PER UNANIMITAT
5. APROVACIÓ CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT DEL MUNICIPI
En les juntes locals de seguretat, sota la presidència de l'alcalde, es debat l'estat de la
seguretat ciutadana del municipi i s'orienten les accions i les polítiques de seguretat
municipal.
És el marc en què es determinen les prioritats, les accions especials i les campanyes
de prevenció i on, a partir del diagnòstic de l'estat de la seguretat pública en el

municipi, s'orienten les activitats i l'acció policial i la seva coordinació amb tots els
serveis públics que operen al municipi
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Crear la Junta Local de Seguretat de Santa Eulàlia de Ronçana, a l’empara
d’allò que disposa, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes
locals de seguretat, com també el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de
seguretat pública i policia signat entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament en data
21 de novembre del 2002.
Segon.- La Junta Local de Seguretat de Santa Eulàlia de Ronçana té la composició
següent:
1. L’alcalde o alcaldessa d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot.
L'alcalde o alcaldessa pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la
junta local de seguretat al regidor o regidora de seguretat ciutadana.
2. Vocals permanents, amb veu i vot:
a) El delegat o delegada territorial del Govern, qui pot delegar la seva
representació en el delegat o delegada territorial d’Interior, d'acord amb l'article
17.2 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril i l’article 77 del Decret 68/2004, de 20 de
gener, d’estructuració i reestructuració de diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat.
b) El regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana.
c) El cap o la cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - mossos
d'esquadra del municipi o, si no, el cap o la cap de l'àrea bàsica policial o el
comandament que designi aquest últim.
d) El cap o la cap de la policia local o el comandament que aquest designi.
e) Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en
l'àmbit de llurs competències, els caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de
Policia que tinguin responsabilitats funcionals en el municipi.
3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la
junta local de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la
fiscalia, si així ho acorda l'Administració de l'Estat.
4. Poden ésser també convidats a participar en la junta local de seguretat, amb veu
però sense vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el
cas que puguin ésser afectades pels assumptes a tractar en l’ordre del dia d’aquesta.
5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president o presidenta o els vocals
poden assistir a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics
que creguin convenients i, especialment, de les persones responsables dels serveis
d'emergències, dels serveis socials, de trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles,
amb veu però sense vot. Així mateix, poden ésser cridades a comparèixer davant la
junta les persones responsables dels serveis de seguretat privada que actuïn en el
municipi.

6. El secretari, que és el secretari de la Corporació, o un funcionari en qui delegui, i
actua amb veu i sense vot.
Tercer.- La junta local de seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada pel
president o presidenta, amb caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha d'ésser
plenària i hi han d'ésser convidats els vocals no permanents i les persones i les entitats
a què fan referència els apartats 3 i 4 de l’acord segon, amb la finalitat de conèixer el
pla de seguretat local i debatre la situació general de seguretat al municipi.
Els acords de la junta local de seguretat s'han de prendre per unanimitat i tenen
caràcter executiu.
Quart.- Es crea la Mesa de Coordinació Operativa com a òrgan permanent i estable de
coordinació i de cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi.
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'ésser integrada pels caps de la policia de la
Generalitat - mossos d'esquadra i de la policia local que són membres de la Junta
Local de Seguretat i, si escau, pels altres comandaments de policia o de seguretat que
determini la Junta Local. Els caps de policia que són membres de la mesa poden ésser
assistits pels funcionaris i els tècnics que calgui per raó de les actuacions que s'han de
portar a terme.
Cinquè.- Les funcions, l’adopció dels acords i la resta de normes de funcionament de la
Junta Local de Seguretat i de la Mesa de Coordinació Operativa es regeixen per la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i, en tot
allò que no s’hi oposi, pel Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes
locals de seguretat.
Sisè.- Els acords adoptats anteriorment substitueixen la Junta Local de Seguretat que
l’Ajuntament tenia constituïda amb anterioritat si n’hi ha, com també, si escau, la resta
d’òrgans que se’n derivaven.
Setè.- Facultar el senyor alcalde – president per a la signatura de la documentació
necessària per a completar l’expedient.”

L’alcalde explic que aquest Junta Local de Seguretat per llei cal tenir-la constituïda,
però a més ha de ser un òrgan que ens ha de permetre millorar en qüestió de
seguretat. Un cop l’aprovem ja es posarà en marxa, cosa que no vol dir que fins ara no
s’estigués treballant en temes de seguretat, però aquest òrgan ens ajudarà a millorar
en aquest àmbit.
S’APROVA PER UNANIMITAT
6. APROVACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ACTIVITATS
CULTURALS I ESPORTIVES
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de març de 2010 va acordar la
convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i activitats
culturals amb el límit pressupostari de 16.620€, per a la concessió de subvencions a
entitats i activitats esportives amb el límit pressupostari de 5.000 €; amb subjecció a les
bases generals aprovades per l’Ajuntament.

Atès que la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports han formulat la proposta
d‘assignació a les sol·licituds presentades en el període previst, d’acord amb les bases
establertes i amb la documentació aportada,
Vist l’informe de la Comissió de Cultura i la Regidoria d’Esports,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de Participació i Atenció a les
persones,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar d’acord amb les bases i la convocatòria acordada a la sessió
ordinària del Ple de data 25 de març, les següents subvencions:
ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS
ESPLAI SANTA EULÀLIA

1.300,00 €

ASSOCIACIÓ DONES DEL TENES

500,00 €

CASAL D'AVIS

3.000,00 €

COL·LECTIU EL GANXO
COLLA BASTONERA TRINXAIRES
CORAL Santa Eulàlia
FUNDACIO ARTS MUSICALS VALL DEL TENES
REVISTA RONÇANA

900,00 €
1.100,00 €
2.800,00 €
900,00 €
1.250,00 €

TEATRE NACIONAL DEL TENES

1.500,00 €

COLLA DE GITANES

1.700,00 €

SANTA EULALIA CAMINA

1.000,00 €

Límit pressupostari: 16.620€

Total adjudicat:

15.950 €

ENTITATS I ACTIVITATS ESPORTIVES
CLUB CICLISTA VALL DEL TENES
SOCIETAT DE CAÇADORS
JORDI VILARDEBO CASAS
CLUB D'ESCACS VALL DEL TENES

750,00 €
400,00 €
400,00 €
750,00 €

Límit pressupostari: 5.000€

Total adjudicat: 2.300 €

Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per a fer efectius aquests ajuts.
S’APROVA PER UNANIMITAT

7. APROVACIÓ CONCESSIÓ AJUTS FONS DE SOLIDARITAT

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de 25 de març de 2010 va acordar la
convocatòria del concurs per a la destinació dels fons de solidaritat corresponents a
l’exercici d’enguany, amb el límit global de 36.988,00 € i va aprovar les bases que
regeixen el concurs.
Atès que la Comissió de Solidaritat ha formulat la proposta d‘assignació dels fons
destinats a aquesta finalitat,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Destinar el fons de solidaritat corresponent a l’exercici d’enguany d’acord amb
la distribució següent:
PROJECTES

ENTITAT

POBLACIÓ

“Construcció d’un pont a Blangoua”

Agermanament Blangoua
Sta. Eulàlia de Camerun
Ronçana

“Caminem per Blangoua”

Agermanament Blangoua
Sta. Eulàlia de Camerun
Ronçana

SUBVENCI
Ó
11.000€

9.000€

Ucraïna
“Estades temporals nens i nenes Vallès Obert
afectats per les radiacions de la
Manuel Pedraza
central nuclear de Txernòbil”

3.500€

“Millora de la qualitat educativa a Mosaic
l’escola ordinària inclusiva”
Eva Cansino
” Recolzament a l’estructura de la Fraternidad
reinserció de les persones que viuen Misionera
Verbum Dei
amb una disminució física”

Iquitos

3.000€

Perú
Kinshasa

2.500€

Teresa Cortés

R.D
CONGO

del

“Escola secundària de noies de Fundació Rokpa Gannan
Gannan”
Tibet-XINA
Educació per a noies de la minoria Lidia Montsant
ètnica Tibetana

1.000€

TOTAL PROJECTES..................................................... 30.000€
Segon.- Destinar la resta del límit pressupostari, d’un import de 6.998€ a:
. Fons Català de cooperació al desenvolupament (obligacions com a socis)
. Situacions d’emergència

Es recorda que del total previst a la partida del pressupost, ja es va destinar una part a
fer una aportació pel terratrèmol que va patir Haití.
S’APROVA PER UNANIMITAT
8. MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM A
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS

Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les
Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials,
superant períodes històrics molt difícils al llarg dels temps.
Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com
a Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional
dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions
més antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les accions
necessàries per fer-la efectiva.
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
Quart. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del
Canigó
El Sr. Jordi Sala explica que ja fa anys que Santa Eulàlia participa en els actes de la
Flama del Canigó, i cada any una entitat és qui porta la flama; enguany ha estat el torn
del Casal d’Avis.
S’APROVA PER UNANIMITAT

9. PROPOSTA D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE LA FMC I ACM DE LA DECLARACIÓ
DEL DIA DEL MUNICIPI
D’acord amb el Manifest de la FMC i ACM de la Declaració del Dia del Municipi, que
literalment diu:
Compromís amb la cohesió social, el progrés i el benestar
Els municipis ens hem refermat, més que mai, com l’espai comú dels ciutadans i
ciutadanes. Els pobles, les viles i les ciutats són els espais on succeeixen les coses, on
es desenvolupa la vida de les persones, i on es generen les oportunitats. Aquest darrer
any, han estat moltes les ocasions en les que els ajuntaments hem demostrat que les
solucions també neixen i es donen des dels municipis. Més enllà de la col·laboració
amb d’altres administracions, i de les competències que cadascú té i ha d’assumir, hem
estat al capdavant de les solucions en moments d’extrema dificultat.
A això cal afegir que en l’actual context de crisi econòmica, estem demostrant
diàriament que els ajuntaments som els principals garants de la cohesió social. Hem
estat treballant, des de primera línia, per la implantació de mesures que permetin tornar
a generar ocupació i riquesa. Desenvolupem aquesta tasca amb fermesa i convicció,
però reclamem els recursos justos i suficients que calen per continuar desenvolupantla.
El mapa de l’administració territorial s’està movent, i el món local ha de fer sentir la
seva veu. Organització territorial, finances locals, competències municipals són temes
cabdals que necessiten de la implicació directa dels més afectats: els municipis.
Necessitem una organització territorial racional, que ens ajudi a avançar en la
simplificació i agilitat de l’administració. Demanem una llei de finances locals justa i
ajustada a la realitat, que ens permeti administrar els nostres recursos i distribuir els
serveis a la ciutadania amb garanties. Exigim el reconeixement de les nostres
competències, les reals. Les competències que dia a dia i des de fa més de trenta anys
els ajuntaments estem assumint, sovint sense reconeixement explícit, i
conseqüentment sense recursos adients.
Seria injust no reconèixer tot el que hem avançat. Hem avançat gràcies a un Estatut
que ens reconeix per primera vegada competències pròpies. Però aquestes
competències comporten unes obligacions que tot sovint no podem assumir per manca
de recursos.
La responsabilitat, l’eficàcia i la diligència estan esdevenint els pilars del bon govern
local. La unitat d’acció del municipalisme està contribuint, en gran mesura, a fer créixer
la imatge de solvència i consistència de l’administració local. Però amb la mateixa
fermesa que reivindiquem la nostra bona feina, hem de reivindicar la necessitat de
comptar amb recursos justos i necessaris per seguir-la duent a terme, com
l’administració més propera i eficient.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al Manifest de
la FMC de la Declaració del Dia del Municipi.
Segon.- Fer trasllat d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.

S’APROVA PER UNANIMITAT
10. PROPOSTA D'ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DE LA FMC i l’ACM EN
RELACIÓ A RENOVAR EL COMPROMÍS DEL MÓN LOCAL AMB
L'ESTATUT D’AUTONOMIA
D’acord amb la resolució de la FMC en relació a renovar el compromís del món local
amb l’Estatut d’Autonomia, que literalment diu:
“Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una
resolució en defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.
Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al
municipalisme català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.
Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents
administracions que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense més
dificultats que les de qualsevol nova llei.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de
Catalunya, aprovat per les Corts Generals, i ratificat pel poble català.
Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement de
les competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar
necessàriament a l’aprovació d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon
funcionament local.
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però
sobretot posa en dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i
no ha obtingut el consens necessari.
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses
disfuncions que afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que posicionen
aquest Tribunal en un situació de possible desgast i descrèdit.
La Federació de Municipis de Catalunya, acorda:
1. Renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia, com una expressió
més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i de respecte
profund a la voluntat del poble de Catalunya.
2. Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril
de 2010.
3. Instar tots els ajuntaments que s’adhereixin a l’esmentada resolució del Parlament a
través dels seus plens, juntes de govern local o juntes de portaveus.”
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a la resolució
de la FMC en relació a renovar el compromís del món local amb l’Estatut d’Autonomia.

Segon.- Fer trasllat d’aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i al Parlament de Catalunya.

L’Alcalde diu que no és la primera moció que aprovem en aquest ple sobre l’estatut
d’autonomia, i voldríem no haver d’estar parlant d’aquestes coses, però estem en una
situació en què sembla oportú aprovar aquesta text.
Recorda que la resolució del Parlament a la que es fa referència, també contemplava
instar als grups parlamentaris a les Corts espanyoles, que es dugui a terme la
designació dels magistrats del Tribunal Constitucional; també que promoguin totes les
accions al seu abast a fi d’aconseguir que el Tribunal Constitucional es declari
incompetent, i finalment que els grups parlamentaris catalans al Senat impulsessin –
que de fet ja han presentat una proposta – per la reforma de la Llei orgànica del
Tribunal Constitucional.
S’APROVA PER UNANIMITAT
11. MOCIÓ CONTRA L'ABÚS QUE LA SGAE FA DELS DRETS D'AUTOR
Aquest ajuntament està compromès amb la creació i la difusió de la cultura i el
respecte a la propietat intel·lectual. Però amb la mateixa rotunditat vol expressar també
la seva preocupació per l’abús en la gestió que la SGAE fa dels drets d’autor així com
per les taxes derivades d’aquesta gestió.
Tot i que les associacions municipalistes del nostre país van signar l’any 2002 un
conveni amb la SGAE per obtenir bonificacions en les tarifes aplicables a les festes i
activitats culturals locals, aquest ajuntament considera que aquestes continuen sent
desproporcionades i indiscriminades. De fet, la Federació Catalana de Municipis ha
aprovat recentment una proposta de resolució en la que qualifica de
desproporcionades les taxes que cobra la SGAE per l’organització d’espectacles lúdicfestius als municipis.
Atès que la comissió nacional de la competència també s’acaba de qüestionar el paper
de la SGAE en un informe recent, on denuncia la falta de transparència sobre els
repertoris que aquesta societat gestiona i que les tarifes són injustes, discriminatòries i
perjudicials pels usuaris.
Atès que s’ha demostrat que darrerament la SGAE està inspeccionant centres de la
tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius i molt especialment
establiments comercials.
Atès que el cobrament d’aquest cànon per escoltar música en aquests tipus de centres
representa un abús ja que les emissores de ràdio ja paguen un cànon a la SGAE per la
música que emeten de la mateixa manera que quan es compra un CD, un DVD o
qualsevol dispositiu reproductor també es paga el cànon digital.
Atès que aquests centres no es lucren ni comercialitzen la música que escolten i que
la finalitat es simplement la d’acompanyar o ambientar el local.
Atesa la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria es veuen obligats i
resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la denúncia i posterior sanció.
En relació als antecedents exposats el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa
al Ple l’adopció dels següents
ACORDS

Primer.- REBUTJAR els abusos que exerceix la SGAE sobre els comerços i les
entitats.
Segon.- DEMANAR a la SGAE una relació detallada de la factura i els conceptes
gravats per aquest impost a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, així com el total
recaptat anualment al nostre municipi i el retorn que es fa als artistes locals que
suposadament s’han de beneficiar d’aquest impost.
Tercer.- PUBLICAR un cop l’any aquestes dades al butlletí municipal Tornaveu i fer-les
públiques a través de Canal Set.
Quart.- INSTAR al govern Català i al govern Espanyol de la necessitat d’establir un nou
marc de relació amb la SGAE, més just i sense abusos, que conciliï els drets de la
propietat intel·lectual sens perjudici per les persones i entitats que no es lucren amb
aquesta activitat.
Cinquè.- TRASLLADAR aquesta moció a la subcomissió parlamentària del Congrés
dels Diputats que actualment està debatent la reforma de la llei de la Propietat
Intel·lectual, així com al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès
Oriental i a les entitats municipalistes FCM i ACM.

El Sr. Brustenga considera que hi ha un abús per part de l’SGAE amb un afany
recaptatori que no se sap ben bé a favor de qui, perquè es desconeixen on van els
recursos, o més aviat no es té coneixement que els artistes locals l’estiguin cobrant, i
en canvi sí que s’està pagant.
L’alcalde diu que els semblen ben oportuns aquests acords.
S’APROVA PER UNANIMITAT

12. MOCIÓ PER MINIMITZAR LA PUJADA DE L'IVA IMPOSADA PEL GOVERN
DE L'ESTAT
El Govern de l’Estat augmentarà dos punts l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) a partir
del mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicant, d’aquesta
manera, no només a les famílies i les empreses, sinó també les administracions locals.
És una opinió molt estesa entre els experts econòmics que aquest augment pot
suposar una disminució del consum per part dels ciutadans, agreujant la crisi
econòmica que es pateix en aquests moments. La Comissió Europea va posar de
manifest fa unes setmanes que aquesta pujada suposaria una dificultat en la
recuperació econòmica de l’Estat espanyol. D’aquesta manera, es preveu una
contracció de l’economia espanyola del 0,2% en el tercer trimestre (després d’un
creixement del 0,1% el segon trimestre) fruit de la pujada de l’IVA.
Des de la perspectiva institucional, el fet que el nostre ajuntament sigui considerat com
un consumidor final, dóna com a resultat que no es pugui deduir l’IVA suportat, tant
dels serveis, com dels productes i obres que la corporació contracta. Per tant, caldria
reclamar a l’Estat que retorni l’IVA que l’Ajuntament paga quan fa inversions públiques.

En conseqüència, aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa
corrent de l’Ajuntament i una major dificultat per a realitzar inversions.
A aquesta situació se li suma el marc econòmic general on el nostre Ajuntament té un
important descens en els ingressos, així com la manca d’un nou model de finançament
local que doni una bona resposta a les competències i als serveis que actualment
estan desenvolupant.
Tanmateix i en l’actual situació de crisi econòmica, cal que els serveis que l’Ajuntament
presta als ciutadans no es vegin encarits per aquesta pujada general de l’IVA.
En relació als antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana estudiï els mecanismes a fi i
efecte de neutralitzar la pujada de l’IVA que es produirà a mitjans d’aquest any en les
tarifes dels serveis que presta als ciutadans i ciutadanes.
Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat que retorni l’IVA que el nostre Ajuntament
abona quan paga les factures, mitjançant la modificació de la Llei 37/1992 de l‘IVA.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al President del Govern espanyol, al
President de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del
Vallès Oriental, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

El Sr. Brustenga considera que la pujada de l’IVA és una mesura nefasta de la nefasta
política del Sr. Rodriguez Zapatero a Madrid, que repercutirà en l’àmbit econòmic de
l’estiu. Aquesta mesura farà que el consum disminueixi i més a principi d’estiu, el
consideren un error gravíssim serà molt greu el resultat. I cal tenir en compte que
l’Ajuntament no pot repercutir l’IVA perquè és considerat com a consumidor final, i per
tant és una càrrega encara més gran per tots els ajuntaments.
Malgrat al novembre es va aprovar una moció semblant, creuen oportú insistir.

L’Alcalde considera ben oportú ratificar-nos en aquest acord, tot afegint el primer acord,
d’estudiar els mecanismes que té l’ajuntament per reduir aquest efecte al municipi, i
mirar si es pot engegar alguna acció a curt termini, o alguna solució més a llarg termini.
S’APROVA PER UNANIMITAT
13. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha
14. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Miquel Moret fa el següent prec:
1. Convida a la 2a edició del lliurament de diplomes de la Fundació Marató de TV3 per
a tots els participants a la bicicletada, que tindrà lloc divendres a La Fàbrica.

El Sr. Andreu Gual fa les següents preguntes:
1. Sobre les instal·lacions de parcs i tanques de fusta a diferents espais públics,
pregunta si s’ha pensat en el seu cost més el seu manteniment, i vol saber si hi ha cap
pla específic.
El Sr. Jordi Sala explica que quan hi ha incidències s’actua, però no hi ha cap pla
específic. Per aquest estiu, pel PEOL, si el concedeixen, està previst repintar les
tanques i jocs del parc.
2. Celebren la informació sobre l’arranjament dels camins de terra, però considera que
es fa massa tard, i per això el cost és més elevat. Les reparacions haurien de ser amb
més freqüència.
El Sr. Jordi Sala explica que també ho voldria fer amb més freqüència, si es pogués fer
trimestralment aniria molt bé, però és en funció del pressupost. Per això, es fa un cop a
l’any, i es fa ben fet, després de l’època de pluges. En casos que ha calgut, per manca
d’alternativa per transitar, i per tant més prioritaris, sempre s’ha actuat.
3. Sobre el Col·lector del Portús fins el Pont de Can Donat, es va veure que havia
calgut una altra intervenció, i es va preguntar si era correcte fer ús per a aquesta obra
del mateix projecte, quan hi ha hagut canvis en el traçat. Es va dir que tot era correcte,
però el seu grup té dubtes sobre això. Quan es van fer les obres, per tapar els forats
dels col·lectors del clavegueram es van treure les tapes i es van omplir de terra, que
ara, amb el temps han cedit, i pot passar que s’encallin els cotxes. Pregunta de qui
serà la responsabilitat, i també vol saber què s’ha fet amb la pedra gran de la llera.
El Sr. Pere Cabot respon que s’ha requerit diverses vegades perquè l’empresa ho faci,
però en qualsevol cas l’Ajuntament no ho farà, l’hi reclamarà a l’empresa. Es
comprovarà el tema dels forats al col·lector antic, i si s’escau es farà un nou
requeriment a l’empresa.
4. Sobre les sancions imposades a diferents veïns per l’ordenança de residus, creu que
hi ha d’haver solucions perquè no s’arribi a les sancions, i més quan de vegades és
conseqüència de la prestació del servei.
El Sr. Martí Ferrés diu que en un any s’han fet 20 denúncies, de la qual una part
bastant minsa és a veïns, la majoria són abocaments a la via pública, etc. ..
S’ha informat als veïns, sobretot als de les plurifamiliars, i també s’han visitat
personalment, en concret 4 vegades. És a dir, que la sanció no s’imposa
immediatament, sinó que hi ha una feina prèvia. Des dels serveis ambientals les
actuacions que s’han fet han estat molt coherents i els veïns han estat molt informats.
L’alcalde afegeix que des dels serveis ambientals es té molta cura amb els diferents
expedients, i hi ha un seguiment acurat amb l’empresa de recollida. I explica que com a
d’altres ordenances municipals per tal que hi hagi bona convivència, justament hi són
per tal que els ciutadans puguin patir el mínim les faltes d’altres ciutadans.
També es dedica molt d’esforç en millorar les mancances de l’empresa que presta el
servei.
El Sr. Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
1. Sobre la recollida d’escombraries – que ha preguntat el Sr. Andreu Gual- el seu grup
han vist alguna sanció que ha estat per deixar-les fora d’hores, quan el propi
Ajuntament ho ha fet en algun ocasió.

2. Sobre el nomenament d’assessors voluntaris, pregunta si tenen cap retribució
econòmica, i vol que confirmin que no en reben.
L’alcalde diu que efectivament, no hi ha cap retribució o compensació econòmica
3. Sobre el carrer Ginesta, on hi ha un pendent pronunciat en la rampa d’accés, que no
està permès, i malgrat això l’ajuntament va donar llicència, i el propietari no pot deixarhi el cotxe. Pregunta per què s’atorga llicència de primera ocupació si incompleix? Els
STM van donar una solució inviable perquè es carregava el jardí, i vol saber quina
alternativa donaran.
L’alcalde explica que el Serveis Tècnics no van detectar aquest fet i efectivament, la
rampa no compleix. Els Serveis Municipals, el constructor i la propietat han mirat de
trobar una solució per mirar de garantir l’accés al garatge, però de moment encara no
s’ha tancat el tema.
El Sr. Brustenga creu que els STM no hi van anar, i que la solució que es plantejava
des de l’ajuntament limita l’ús del jardí.
I a un quart i cinc de deu del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Marina Escribano Maspons

