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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           27 de gener de 2011 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
ENRIC BARBANY I BAGES 

 
Regidors 

ANNA ARNELLA I VENTURA 

ISABEL VALLS I BASSA 

JORDI SALA I DRUGUET 

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 

FRANCESC MONTES I CASAS 

 

 
No assisteix: 
 
Cap 
 
 
Secretària 
Marina Escribano Maspons 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les 20:00 hores 
del dia 27 de gener de 2011, 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 
 

ORDRE DEL DIA: 
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 25 de novembre de 2010 
 
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple extraordinari de 
data 25 de novembre de 2010, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 

 
El Sr. Pere Cabot informa de l’acabament d’algunes obres com per exemple les 
plaques fotovoltaiques a la Fàbrica, el pas de vianants i el semàfor al costat de 
l’escola Ronçana. Informa també que s’han començat les obres del Camí de Can 
Met, del gual de Sant Isidre, on també s’hi farà un pas de vianants per facilitar-ne el 
pas. Per últim comenta que estan a punt d’enllestir-se les obres de la Biblioteca i 
l’adequació de les façanes antigues de les escoles. 
 
El Sr. Joaquim Blanch explica que s’ha incorporat un agent cívic que forma part del 
Pla Ocupacional. La seva funció és la d’informar a la ciutadania sobre els mals 
hàbits respecte a les deixalles, tanques de les parcel·les, voreres netes, guals, etc, 
amb l’objectiu final de complir les diferents normatives, millorar la convivència i 
ordenar el municipi. 
També comenta que s’ha concedit un altre pla ocupacional per la plaça d’agent 
cívic, per tant aquesta tasca es podrà fer durant un any sencer. 

 
La Sra. Anna Arnella informa dels terminis de preinscripció i de les jornades de 
portes obertes als diferents centres educatius del municipi. 

 
 

 
DONAR COMPTE DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA 

 
Es dóna compte al ple dels decrets dictats entre l’1 de novembre al 31 de desembre de 
2010, que comprenen els números del 222 al 265. 
 

3. RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA EN RELACIÓ AL PLEC DE 
CLÀUSULES DE LICITACIÓ DEL PLA DE MILLORA DE L’ESPAI FLUVIAL DEL 
RIU TENES   

 
En referència als plecs economicoadministratius publicats en data 15 de desembre de 
2010 al BOP de la província de Barcelona, que han de regir la contractació de les 
obres del projecte executiu del Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al T.M. de 
Santa Eulàlia de Ronçana, per procediment obert, es considera necessari fer uns 
aclariments pel que fa a la clàusula 11.4. Acreditació de la solvència tècnica i 
professional, sobre els punts 2 i 4 de la documentació a aportar.  
 
Del punt 2, cal fer un aclariment en el sentit que les bases no exigeixen un títol 
específic, sinó coneixements específics d’enginyeria en obres en medi fluvial i per tant, 
les titulacions com puguin ser enginyeria agrònoma o forestal, o d’altres que ja 
incorporin aquests coneixements específics, s’han d’entendre que aquestes darreres 
seran acceptades en la licitació. 
 
Del punt 4, sobre l’acreditació d’experiència, és procedent aclarir també el sentit i 
l’objectiu pretès, que és el d’acreditar experiència en la tipologia d’obra a executar. En 
aquest sentit, el plec vol expressar que els licitadors han de posseir experiència en la 
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realització d’obres amb tècniques d’enginyeria que planteja el projecte, en definitiva 
obres fluvials.   
 
Atès que aquest aclariment pot ser d’interès per als licitadors en la preparació de la 
documentació de les propostes a presentar, i per aquest motiu concedir un major 
termini. 
 
En exercici de les competències que tinc atribuïdes per l’article 53, núm. 1, k) del text 
refós de la Llei  Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aclarir el contingut de l’apartat d’acreditació de solvència tècnica i professional 
dels plecs econòmicoadministratius per la licitació de les obres del projecte executiu del 
Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al T.M. de Santa Eulàlia de Ronçana, en el 
sentit que segueix:  
En la clàusula 11.4, sobre els punts 2 i 4 de la documentació a aportar: 
 
Del punt 2, cal fer un aclariment en el sentit que les bases no exigeixen un títol 
específic, sinó coneixements específics d’enginyeria en obres en medi fluvial i per tant, 
les titulacions com puguin ser enginyeria agrònoma o forestal, o d’altres que ja 
incorporin aquests coneixements específics, s’han d’entendre que aquestes darreres 
seran acceptades en la licitació. 

 
Del punt 4, sobre l’acreditació d’experiència, és procedent aclarir també el sentit i 
l’objectiu pretès, que és el d’acreditar experiència en la tipologia d’obra a executar. En 
aquest sentit, el plec vol expressar que els licitadors han de posseir experiència en la 
realització d’obres amb tècniques d’enginyeria que planteja el projecte, en definitiva 
obres fluvials.   
 
Segon.- Publicar el contingut d’aquest decret al BOP  de la província de Barcelona i al 
perfil del contractant de la web municipal, als efectes d’informació pública. 
 
Tercer.- Ampliar el termini de presentació de proposicions fins el dia 14 de febrer de 
2011, en el mateix horari establert als plecs. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret al ple en la primera sessió que aquest convoqui, 
per a la seva ratificació.  
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE 
CAN MASPONS I ANNEX II DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA 

 
En relació a les obres d’urbanització del sector de Can Maspons, s’ha presentat, per 
part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el projecte modificat, redactat per l’enginyer 
Joan Magriñá.  
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Atès que ha estat requerida l’aprovació del projecte reformat per part de l’Ajuntament 
de Santa Eulàlia de Ronçana, pel reconeixement de la part que correspon a aquest 
últim.  
Vistos els informes dels Serveis Tècnics Municipals que han emès pel que fa a les 
modificacions introduïdes en relació entre d’altres a l’enllumenat, el clavegueram, xarxa 
d’aigua potable, telefonia, xarxa de mitja i baixa tensió, de gas, la pavimentació i les 
zones verdes, i tots ells informen favorablement la modificació del projecte. 
 
D’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre les dues administracions que en 
el seu pacte cinquè establia el cost a assumir per cada un dels ajuntaments i que es 
veuen incrementats els seus imports per la modificació del projecte.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la revisió del projecte d’urbanització de Can Maspons, redactat per 
l’enginyer Joan Magriñá, per un import de 1.057.195,26 euros. 
 
Segon.- Sotmetre acord a informació pública per termini de 30 dies mitjançant anunci al 
BOP.  
 
Tercer.- Aprovar l’Annex II al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i Santa Eulàlia de Ronçana per l’execució de les obres de Can Maspons.  
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
 
 
El Sr. Pere Cabot explica que hi ha hagut moltes modificacions en el transcurs de les 
obres, en part per mancances en el projecte i en part per obra complementària. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que el seu grup està en contra del procés seguit des del 
principi, i per aquest motiu avui també s’abstindran. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 8 VOTS A FAVOR D’I-ERC , PSC I  
PP i 5 ABSTENCIONS DE CIU. 

 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’INVENTARI MUNICIPAL 

 
Els articles 206 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), i 86 del 
Text refós de règim local (TRRL), estableixen l’obligació dels ens locals de portar un 
inventari consolidat de llurs béns i drets. Aquest inventari està regulat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals 
(RPEL).  
 
La competència per aprovar, rectificar i comprovar l’inventari correspon al Ple de la 
corporació.  
Posteriorment caldrà trametre a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat una còpia de l’inventari i de les seves rectificacions.  
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Atès que ha estat elaborat l’inventari municipal, que compren els béns i drets 
municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, a data 31 de desembre de 2010.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Inventari Municipal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, a data 31 de desembre de 2010.  
 
Segon.- Exposar-lo al públic per tal que tots els interessats puguin consultar-lo i 
presentar-hi les observacions, reclamacions o suggeriments que estimin oportuns, 
durant un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al 
BOP de Barcelona, a les oficines de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic.  

 
Tercer.- Disposar que si no es presenten al·legacions restarà aprovat definitivament 
sense necessitat d’un nou acord.  
 
El Sr. Armando Cañizares exposa que és una eina imprescindible per l’ajuntament, per 
saber quin és el patrimoni del nostre poble i a on es troba. El treball que s’ha 
encarregat i entregat és l’aplicació informàtica que conté l’inventari. A partir d’aquí 
estarem disposats a treballar amb tots es grups, ja que és a partir d’ara, que tenim 
dades, que podem fer-hi aportacions.  
 
El Sr. Joaquim Brustenga comparteix del tot que calia fer l’inventari, era tan necessari 
que els dos grups de l’oposició van oferir-se i van demanar per participar en la seva 
elaboració. S’han mirat per sobre la documentació lliurada i veuen que hi ha coses que 
manquen i que cal incloure. Votaran en contra perquè tot i estar d’acord en la 
necessitat, no se’ls ha permès participar. 
 
El Sr. Francesc Montes comparteix l’exposat pel Sr.Joaquim Brustenga  enten que des 
del moment que es porten a aprovació els treballs, aquests ja estan fets. Diu que és el 
mateix plantejament de sempre, quan la feina està feta desprès se’ls convida a 
col.laborar, i per tot això hi vota en contra.  
 
El Sr. Armando Cañizares comenta que l’elaboració de l’inventari ha estat feina 
principalment dels tècnics, sobre les dades que ha aportat l’empresa, Secretaria i els 
Serveis Tècnics Municipals. 
 
L’Alcalde comenta que no s’ha trobat la intervenció pel què fa a la demanda de 
participació. Recorda que van demanar participar en l’inventari de camins. La feina ha 
estat feta des de l’empresa i per part de l’Ajuntament i hi han treballat els Serveis 
Tècnics Municipals i l’Àrea de Secretaria. 
Tot seguit reforça la idea de la necessitat de tenir l’inventari i la importància pel 
municipi de disposar-ne per primera vegada a la història. Un cop fet l’inventari dels 
béns i drets del poble, el seu valor es calcula en uns 47 milions d’euros.  
 
El Sr. Armando Cañizares recalca que la data per concloure l’inventari era el 31 de 
desembre, però que evidentment es faran totes aquelles correccions que siguin 
necessàries. 
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El Sr. Joaquim Brustenga reitera un cop més que els sap greu no haver pogut 
participar en l’elaboració de l’inventari. 
 
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’I-ERC I PSC I 
6 EN CONTRA DE CIU i PP. 
 

 
6. MOCIÓ EN RELACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI D’ 
ESTRANGERIA 

 
Atès que actualment pels tràmits de l’arrelament social i del reagrupament familiar, en 
l’àmbit de la normativa d’estrangeria, s’exigeix un informe emès per l’Ajuntament: 
informe d’habitatge suficient pel reagrupament familiar i informe d’arrelament social per 
demanar la residència temporal. 
 
Atès que el Ministeri de Treball, està elaborant el nou Reglament sobre estrangeria, 
que regularà els criteris i els tràmits que regiran per a les sol·licituds d’arrelament social 
i de reagrupament.  
 
Atès que creiem en la necessitat de que els Ajuntaments participin de forma més activa 
en l’elaboració dels informes d’arrelament i reagrupament com a administració més 
propera als ciutadans i ciutadanes. 
 
És per aquests motius que el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat que el nou Reglament de desenvolupament de 
l’anomenada Llei d’Estrangeria estableixi  en els casos dels tràmits d’arrelament o de 
reagrupament la necessitat d’un informe emès per l’Ajuntament de residència, en els 
que es contemplin les infraccions de les ordenances municipals que regulin la 
convivència i/o el civisme. 
 
Segon.- En concret, en el cas de l’arrelament que el reglament contempli que cada 
Ajuntament tindrà la potestat per a comprovar l’existència d’infraccions a les 
ordenances municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al domicili on aquest declari 
residir A més, en el cas d’haver-hi informes emesos per la Policia Local per violència 
de gènere, per maltractament d’animals, comportament reiterat manifestament 
antisocial o delictiu, durant els últims dotze mesos, podrà constituir motiu suficient per a 
que la corporació local emeti informe de caràcter negatiu. 
 
Tercer.- Pel que fa al reagrupament familiar que el reglament estableixi que 
l’Ajuntament tingui la potestat de comprovar l’existència d’infraccions a les ordenances 
municipals produïdes, bé pel sol·licitant, bé al propi domicili objecte d’inspecció, amb 
l’objecte de garantir un adequat nivell de benestar als familiars  que es pretenen 
reagrupar. A més, en el cas d’haver-hi informes emesos per la Policia Local per 
violència de gènere, per maltractament d’animals, comportament reiterat 
manifestament antisocial o delictiu, durant els últims dotze mesos, podrà constituir 
motiu suficient per a que la corporació local emeti informe de caràcter negatiu. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords anteriors, al Ministeri de Treball i d’Immigració, 
al Ministeri de l’Interior, al Ministeri de Justícia, a la Delegació del Govern de 
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Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les 
Associacions Municipalistes de Catalunya (FMC i ACM). 
 
El Sr. Francesc Montes defensa  que l’ajuntament pugui emetre informes negatius 
sobre comportaments incívics per part dels immigrants del municipi. Explica amb la 
moció, el que es vol és intentar evitar el comportament incívic d’algunes persones. 
 
La Sra. Anna Arnella  exposa l’opinió del seu grup: 
Creiem en la igualtat de totes les persones i per tant els estrangers tenen els mateixos 
drets que la gent que ha nascut o que ha arribat abans que ells en aquest país, pel que 
fa a drets fonamentals. 
 
 
Pensem que les activitats incíviques: consumir alcohol al carrer, practicar la venda 
ambulant, fer soroll i molestar als veïns, etc. no són exclusives dels immigrants 
extracomunitaris. A més no són conductes constitutives de delicte, són infraccions 
administratives. 
 
Els comunitaris i els autòctons els penalitzem amb una multa, però no amb 
l’impediment de poder residir legalment en un país. L’autorització de residència regular 
és competència exclusiva de l’Estat segons l’article 149.1.2 de la Constitució. Els 
informes que emet un ajuntament en cas de reagrupament o arrelament no són 
vinculants. És l’Estat el que decideix i ni comunica el resultat als ajuntaments de si el 
reagrupament o l’arrelament han estat favorables. 
 
L’administració de l’Estat, i no la local, és la competent per resoldre la concessió 
d’autorització de residència temporal, controlar les persones que tinguin antecedents 
penals al país d’origen, o bé els fets ocorreguts al territori espanyol. L’ajuntament no ha 
de tenir una funció de control policial.  
 
La presència dels immigrants extracomunitaris a les nostres societats avançades és un 
fet irreversible mentre al món persisteixin les desigualtats econòmiques i socials 
extremes. El que hem de fer és ajudar a aquestes persones a la integració i no posar-hi 
traves tal com estableixen totes les recomanacions per la gestió del fet migratori que 
provenen de les administracions públiques, tant les autonòmiques com l’estatal. 
 
Ens hem d’implicar en l’educació de la població autòctona pel que fa a la diversitat 
cultural i la socialització dels immigrants extracomunitaris en les normes, les 
institucions i els valors democràtics i liberals de la societat receptora. 
 
Creiem que hem de treballar per la bona convivència al nostre poble i per facilitar el 
procés d’integració i cohesió social a les persones immigrants. A més els ajuntaments 
som protagonistes en l’acollida a les persones immigrants per la nostra proximitat amb 
els veïns i veïnes. 
 
A Santa Eulàlia de Ronçana no hi ha conflictes per raó de ser immigrant. Hi ha 
conflictes entre les persones però no són atribuïbles al fet de ser o no ser immigrant. 
 
Això no té res a veure amb Santa Eulàlia de Ronçana, no vivim cap tipus de conflicte 
amb immigrants. A més creiem que una informació o una actuació local no ha de 
condicionar el fet que una persona pugui residir o no en un país. 
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L’administració hem d’actuar de manera responsable, defugint dels discursos i les 
pràctiques electoralistes que promouen aquestes tendències discriminatòries ja que 
són efectes desproporcionats i diferents per la persona estrangera respecte la persona 
nacional. Això és discriminació. 
 
El PP fa servir aquest argument com a arma política. És molt fàcil fer servir de caixa de 
ressonància i ase dels cops a les persones i els sectors més dèbils i amb menys 
recursos i oportunitats. I més si incitant aquets sentiment es busca l’acontentament 
demagògic de persones que necessiten algú a qui culpar de la situació que considera 
que és dolenta.   
 
Votar aquesta moció afirmativament seria seguir l’estratègia del PP a tot Catalunya.  
 
Per tant el nostre grup votarà rotundament NO a aquesta moció. 
 
El Sr. Joaquim Blanch exposa la postura del seu grup: 
 
El Grup socialista ha estudiat i debatut internament  la moció que presenta el partit popular i 
emetrà el vot negatiu per les següents qüestions: 
 
L’immigració es un fenomen que la nostre societat ha propiciat, amb l’objectiu, en temps de 
vaques grasses, de cobrir les necessitats laborals existents i que com a conseqüència 
l’aportació d’aquests col·lectius ajudava a enriquir a un sector social molt específic de la 
nostre societat. 
Mentre teníem percentatges d’ocupació elevadíssims i propers a ocupació plena, fora 
d’algun partit clarament xenòfob, a ningú se l’hi acudia ni denunciava cap problema amb el 
col·lectiu d’immigrants, perquè es deia que eren molt necessaris, tant per les feines que 
executaven com pels ingressos que obtenien les arques de l’estat en les cotitzacions de la 
seguretat social i en els impostos en general, que beneficiaven a l’estat i als governs 
autonòmics. 
Ara que tot ha canviat, ara que tenim l’atur fregant al 20%, ara que el teixit productiu no els 
necessita,  alguns volen  crear formules i modificacions de reglaments per crear dificultats i 
aconseguir que es desarrelin del nostre país. 
L’immigrant es la persona que per moltes raons marxa d’on ha nascut i es desplaça a altres 
indrets per millorar les seves condicions de vida, perquè on va creu que tindrà oportunitats i 
treball. Generalment, es tracta de gent que en origen les seves condicions de vida no te uns 
mínims necessaris i es veu obligada a fer aquest pas.  
La moció que avui votarem, discrimina el col·lectiu d’immigrants, crea dos tipus d’immigrant, 
el que procedeix de la C.E.E. o de països que tenim concerts i convenis determinats, de la 
resta que no en tenen. 
Fins i tot, podem arribar a considerar que des de la resta de l’estat espanyol, les persones 
que decideixen viure i treballar en un altre indret, son també immigrants. 
Es a dir, uns tenen necessitats de permís d’arrelament i de reagrupament familiar i els altres 
no tenen cap problema. 
I si aquesta moció prospera, estarem creant diferències ostensibles en la societat, que tard o 
d’hora produiran problemes de civisme i de convivència.  
Entenem que no es pot crear un reglament o norma que s’encebi amb un conjunt de 
ciutadans determinada i que la resta tingui posicions de privilegi.   
Actualment els serveis socials d’acord amb la Llei d’estrangeria 4/2000 de 14/4/2005,  ja 
tenen in protocol i han d’informar en els dos casos, arrelament i reagrupament, però els 
informes, que no son vinculants,  formen part d’un conjunt de documentació que la 
Delegació del Govern exigeix als sol·licitants i   concedeix o no l’autorització.  
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Evidentment que la    Delegació del Govern ja contempla en la documentació  si existeixen 
qüestions penals o administratives 
que precipitin denegar la autorització. 
Però, fixeu-se bé, la labor que fem des dels serveis socials, es la que ha recomanat de fa 
anys la Generalitat de Catalunya, en el sentit d’ajudar,d’acompanyar i orientar als 
immigrants, perquè precisament obtinguin l’arrelament o el reagrupament. I es el que fem, 
doncs abans d’emetre informe negatiu, es treballa per que el sol·licitant modifiqui les seves 
condicions, d’habitatge o d’altres incompliments, amb la fi de emetre’l positiu. 
Santa Eulàlia no te cap problema ni cap dificultat amb el col·lectiu d’immigrants i no es 
detecten casos d’incivisme i convivència que ens hagin de preocupar de tal manera que 
puguin afectar les relacions entre ciutadans i ciutadanes. 
L’any 2010    7 casos d’arrelaments i 4 casos de reagrupament. Xifres que no son rellevants 
i no justifiquen emprendre el camí que ens proposa la moció. 
El nostre rebuig també es una resposta al interès electoralista de la moció, que segons el 
nostre entendre, busca obtenir a nivell de país, arreplegar uns vots, amb una campanya 
orquestrada als mitjans, per manipular l’opinió publica. 
Per tot això, pensem que son motius suficients perquè el grup socialista voti negativament la 
moció. 
 
 
El Sr. Joaquim Brustenga considera que tenen un punt de demagògia les intervencions 
anteriors. Argumenta que és lògic que des de l’Ajuntament es pugui avisar que una 
persona immigrant té una conducta antisocial, a l’hora d’informar sobre una persona 
que demani l’arrelament o el reagrupament. 
 
El Sr. Francesc Montes subscriu la intervenció de la regidora d’I-ERC, però rebutja la 
intenció electoralista d’aquesta moció. Tan sols es tracta d’informar del comportament 
d’una persona i posar-ho en coneixement de qui pren decisions. 
No entén el posicionament del grup socialista, ja que en d’altres ajuntaments ha estat 
aquest partit qui ha presentat la moció. Reitera un cop més que no és una moció 
partidista, sinó tan sols una eina que necessiten els ajuntaments. 
Per últim defensa que no es tracta d’un tema de racisme, sinó de  rebutjar l’incivisme i 
els comportaments delictius.  
 
El Sr. Armando Cañizares explica que després d’un debat intern el seu grup ha decidit 
votar en contra de la moció; defensa que a Santa Eulàlia de Ronçana no hi ha 
problemes de convivència causats per la immigració com és el cas d’altres poblacions 
catalanes. 
 
La Sra. Anna Arnella respon que el tema de la immigració és prou important com per 
dedicar-hi el temps i l’esforç que faci falta.  
D’altra banda,  pel què fa els informes d’arrelament, recorda que els fa l’ajuntament, 
però que la decisió final correspon a l’Estat. 
 
El Sr. Joaquim Blanch vol puntualitzar que des dels Serveis Socials ja es fan informes 
quan un immigrant sol·licita el reagrupament familiar o l’arrelament i si hi ha algun 
aspecte que ho dificulta se’ls orienta perquè ho puguin aconseguir. 
 
L’Alcalde comenta que es tracta d’un tema delicat que afecta als drets fonamentals de 
les persones. Vol reconèixer l’esforç a totes les parts, per haver plantejat els seus 
arguments. I afegeix que, en ser un tema delicat cal tenir cura especialment com a 
càrrecs electes perquè podem contribuir a que la societat vagi cap una direcció o una 
altra.  
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Sotmesa la proposta a votació, LA MOCIÓ ÉS REBUTJADA PER 7 VOTS EN 
CONTRA D’I-ERC I PSC I 6 A FAVOR DE CIU i PP. 
 
 7. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
7.1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA 
 
 
El Sr. Armando Cañizares explica la possibilitat de disposar d’un programa informàtic 
de comptabilitat de la Diputació de Barcelona, SICALWIN. Per poder-lo demanar s’ha 
d’aprovar el conveni. Això suposarà un estalvi de 3000€ a l’any que és el que ens costa 
Absis actualment, ja que aquest programa és gratuït i no té cost de manteniment.  
 
L’Alcalde explica que el canvi és positiu fer-lo a principi de l’exercici quan encara no 
s’han introduït les dades.  
 
7.2. APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS 
D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÓMICA LOCAL PER LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
Atesa al petició de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per rebre Assistència a la 
gestió Econòmica Local, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i pressupostària, com 
a nivell informàtic.  
 
Vist el document de “Conveni- tipus sobre l’Assumpció de funcions d’Assistència en la 
Gestió Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona, així com el protocol 
del conveni.  
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el “conveni sobre l’Assumpció de funcions d’Assistència en la Gestió 
Econòmica Local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona” i el seu protocol.  
 
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per la seva signatura.  
 
El Sr. Armando Cañizares detalla que el conveni és per l’aplicatiu via web, el 
manteniment de l’aplicatiu i el recolzament comptable de la Diputació.  
No té cap cost però aquest any és recomanable mantenir Absis i així treballar en 
paral·lel.  
 
Sotmesa la proposta a aprovació, S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
8.PRECS I PREGUNTES 

 
 
1) En Sr. Francesc Montes fa la següent pregunta:  
 
- Pregunta sobre el benefici de les plaques solars de La Fàbrica, quina és la facturació, 
tot comptant el cost d’amortizació. 
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El Sr. Pere Cabot respon que el benefici per l’Ajuntament és tota la facturació 
d’energia,  sense comptar l’amortització, que és de 10 anys.  
 
El Sr. Montes pregunta si és amb acumuladors, i el Sr. Pere Cabot respon que són 
directes.  
 
2) En Sr. Miquel Moret fa la següent pregunta: 
 
- Sobre els comptes de la Festa Major, en els ingressos, li semblava que les entitats 
que tenien carpes havien de fer una aportació però no l’ha vist en el resum. 
- També pregunta perquè les aportacions a les colles de colors són diferents, ja que als 
verds se’ls hi ha donat 1200€. 
- També volem saber si de cara a la programació de la Festa Major 2011, ja hi ha 
compromès les orquestres i les actuacions i quin és el pressupost. 
 
El Sr. Jordi Sala respon que potser l’ingrés surt reflectit en un altre compte.  
Sobre les aportacions a les colles de colors, a la guanyadora se li dona 100€ mes, creu 
que pot ser que confongui a la colla a la que fa referència.  
De cara a la Festa Major 2011, si que hi ha coses que estan contractades i signades, ja 
que s’ha de preveure el tipus d’actuacions, per contractar-les amb antelació per tenir 
disponibilitat. El pressupost és més o menys el mateix que l’any passat.  
 
L’Alcalde comenta que es segueix en la mateixa línia, i el pressupost és el vigent amb 
la reducció de 5%.  
 
3) El Sr. Andreu Gual fa la següent pregunta:  
 
- Vol saber quina és la qualificació de l’agent cívic. 
 
El Sr. Joaquim Blanch respon que no ho sap exactament, però que aquesta persona és 
tècnica de medi ambient, i ha fet treballs d’animals, i que té un ventall molt ampli per 
poder donar resposta i atendre a la ciutadania.  
 
- Vol saber perquè a la Comissió Delegada de fa 2 setmanes no es van passar una 
sèrie d’assabentats i a la següent es va corregir tot, donant-ne compte, però vol saber 
s’hi s’han aprovat els anteriors. 
 
En Sr. Pere Cabot respon que si no s’han passat és perquè es deuen haver aprovat 
abans, però que ho preguntarà.  
 
L’Alcalde aclareix que els assabentats no s’aproven per Junta de Govern Local, perquè 
no és una llicència sinó que el promotor n’assabenta a l’Ajuntament.  
 
En referència a la Comissió Delegada, lamenten que per motius que desconeixen va 
decidir treure l’apartat de precs i preguntes de l’ordre del dia, i en volen saber el motiu. 
 
L’Alcalde respon que I-ERC va decidir crear al 2003 una Comissió Delegada, que no té 
constància que existeixi a cap altre Ajuntament on hi haguessin representants dels 
grups municipals. Recordem que la Junta de Govern Local segons la normativa Llei, es 
compon únicament per membres de l’equip de govern, però es va decidir obrir-la a tots.  
No hi ha precs i preguntes a l’ordre del dia de la Comissió Delegada perquè creiem que 
és la millor manera de treballar donat que a la JGL s’hi porten els punts de les àrees de 
l’Ajuntament que han de ser acordats.  
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Sobre els precs i preguntes, diu que l’estona que comparteixen cada setmana desprès 
de la Comissió Delegada, no forma part de l’ordre del dia, i per tant no n’ha de donar fe 
la Secretària.  
 
El Sr. Andreu Gual diu que creu que el motiu és que han  volgut que certs temes 
incòmodes per l’equip de govern no quedessin en l’acta, i ara els regidors no tenen la 
possibilitat de fer preguntes.  
 
L’Alcalde respon que l’oportunitat que tenen els membres del consistori per fer 
preguntes, les tenen al ple i mitjançant instàncies, per eficiència en l’organització i en 
les funcions de Secretaria.  
 
 
4) El Sr. Joaquim Brustenga fa la següent pregunta: 
 
- Reiterar la sol·licitud de documentació relativa a la contractació d’una persona al 
Departament de Serveis Econòmics. Han passat 2 mesos des del moment en què es 
va demanar.  
 
L’Alcalde reitera la voluntat que no triguin i espera que ho puguin tenir abans del proper 
ple.  
 
- Respecte una provisió de fons per un despatx d’advocats, volen conèixer de quin 
tema penal es tracta, perquè s’hagi demanat una provisió de fons de 9000€. 
 
L’Alcalde explica que es tracta de la defensa jurídica davant un assumpte de possibles 
vessaments . No hi ha cap querella criminal, es tracta dels treballs de la fiscalia i la 
policia, s’ha de veure quin serà el procediment.  Les mostres són del torrent de les 3 
pedres.  
 
- Vol posar de manifest les dificultats que té el Jutjat de Pau per portar a terme les 
seves tasques. Sabem que han sol·licitat poder utilitzar la casa del mestre per fer els 
diferents actes del jutjat.  
 
L’Alcalde explica que sempre s’ha intentat millorar, primer es va passar del pis  a un 
local en planta baixa, on hi ha accessibilitat, i afegeix que les dificultats d’espai, són 
generals, no només al Jutjat. Els Serveis Tècnics han fet una anàlisis per fer millores i 
que ja està previst en el pressupost d’aquest any.  La voluntat és millorar, però sempre 
dins de les nostres possibilitats.  
 
I a dos quarts de deu, 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 


