ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
31 de març de 2011
sala de plens

Assisteixen
A la Casa de la Vila a les 20:00 hores
del dia 31 de març 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.

Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA

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

JORDI SALA I DRUGUET
PERE CABOT BARBANY
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI

1.

MIQUEL MORET I ESPINOSA
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE

2.

Informació diversa

3.

Donar
compte
de
les
Resolucions d'Alcaldia dictades de l'1
de gener al 25 de febrer de 2011

4.

Ratificació de l'acord de la Junta
de Govern Local d'aprovació del PAES.

5.

Ratificar acord de JGL en
relació a la concessió de fraccionament
del pagament del deute de l'exp.
T/10303942

6.

Aprovació del conveni sobre
l'assumpció de funcions d'Assistència
en la Gestió Econòmica Local per la
Diputació de Barcelona de l'OAL-Set
Comunicació

ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
No assisteix:
Cap

Aprovació de l’acta de la sessió
dels plens de data 29 de desembre de
2010 i 27 de gener de 2011

Secretària
Marina Escribano Maspons
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7.

8.

Aprovació
inicial
de
la
modificació de la plantilla de personal
de l'Ajuntament
Convocatòria de subvencions a
entitats i activitats culturals i esportives

13.

Adjudicació del contracte de
serveis de neteja de diversos
equipaments municipals
Incorporar al nomenclàtor nou

14.
carrer

9.

10.

Convocatòria ajuts del Fons de
Solidaritat

15.

Convocatòria per la concessió
administrativa del servei de bar i
manteniment de les instal·lacions
esportives de Pinedes del Castellet

Moció que presenta CIU en
relació a reclamar la devolució del
cànon digital pagat a la SGAE durant
els darrers vuit anys

16.

Moció que presenta el Partit
Popular relativa a un agraïment públic a
ajuts altruistes pel gual de Sant Isidre
per part de veïns del poble

11.

Aprovació
Municipal

definitiva

Inventari

12.

Aprovació inicial del projecte
bàsic-executiu del pavelló doble
poliesportiu (PAV-2) a la zona esportiva
municipal del Camí de Caldes

17.

Afers urgents i sobrevinguts

18.

Precs i preguntes
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1.
APROVACIÓ ACTES DEL PLE DE LES SESSIONS DE
DESEMBRE DE 2010 I 27 DE GENER DE 2011

DATES

29 DE

L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a les sessions de dates 29 de desembre
de 2010 i 27 de gener de 2011, les quals S’APROVEN PER UNANIMITAT.

2. INFORMACIÓ DIVERSA
En aquest moment s‘incorpora a la sessió la Sra. Isabel Valls
El Sr. Pere Cabot informa que ja han començat les obres de la Plaça de Can Torras i
pavimentació del Camí de Can Met.
L’Alcalde informa que la Diputació de Barcelona s’ha compromès a iniciar les obres de
la corba de Can Baró a la tardor.
El Sr. Joaquim Brustenga pregunta en què consisteixen exactament les obres.
L’Alcalde explica que les obres són des de Can Barbany fins a la Tenda nova, i es
tracta d’habilitar un pas segur per a vianants i un pas per passar d’una zona a l’altra.
El Sr. Martí Ferrés explica que ja han rebut la quantitat de diners que faltaven de la
subvenció que s’havia concedit per la gespa del camp de futbol.
El Sr. Jordi Sala informa que s’està treballant en les properes activitats a fer a la
Biblioteca i també en les visites escolars a fer-hi, l’objectiu d’ara és donar a conèixer
l’equipament al poble.
La Sra. Anna Arnella explica que la Creu Roja gravarà un “flash mob” a les 16h del dia
2 d’abril a la Plaça de l’Església, i que tothom hi està convidat.
L’Alcalde informa que el cap de setmana 9 i 10 d’abril es celebra la Fira “Lliga’t a la
terra”.
El Sr. Martí Ferrés informa que el dia 13 d’abril estaran tancades totes les deixalleries
per motiu d’un curs de formació dels seus treballadors.

3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DICTADES DE L'1 DE
GENER AL 25 DE FEBRER DE 2011

Pel seu coneixement es dóna compte de les Resolucions d'Alcaldia dictades de l'1 de
gener al 25 de febrer de 2011, (números de decret 1 al 35).
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4. RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIÓ
DEL PAES
Vist l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en data 24 de febrer de 2011
d’aprovació del PAES de Sta. Eulàlia de Ronçana 2009-2020, que té la finalitat global
de reduir les emissions de CO2 un mínim d’un 20% respecte les emissions de 2005 i
que conté:
- Un inventari de les emissions i consums del municipi i la seva evolució històrica.
- La quantificació dels objectius a assolir a Sta. Eulàlia de Ronçana en tones de CO2
equivalents.
- Els projectes i mesures concretes a impulsar per aconseguir els objectius establerts
per la Unió europea per al 2020, anant més enllà de la reducció del 20% de les
emissions de CO2 equivalents al municipi de les activitats i sectors on l’ens local té
competència.
- Un pla de seguiment que permetrà valorar l’execució de les mesures i avaluació del
seu impacte positiu en el municipi.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 24 de febrer de
2011, pel qual es va aprovar el Pla d’Acció de l’Energia Sostenible per Santa Eulàlia
de Ronçana.
Segon.- Comunicar aquest acord al Comissari de Transports i energia de la Unió
europea i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona.
L’Alcalde explica el que significa el pla i a què es compromet el municipi en relació a la
reducció de les emissions de CO2.
El Sr. Joaquim Brustenga diu que cada vegada està més conscienciat en aquest tema
del medi ambient, però aquest PAES creuen que està fora de lloc, és un document
massa extens, moltes hores dedicades pels tècnics municipals, i hi inclou una sèrie
d’accions que són inviables i que no es portaran a terme, sent realistes. Ens sembla
fora de context temporal i hi votaran en contra .
L’Alcalde diu que aquest pla va començar l’estiu de 2009, és quan es va prendre el
compromís d’innovar i fer les coses diferents, algunes per voluntat, altres per obligació.
L’Alcalde destaca que és un pla viu, pot ser que no es duguin a terme totes les
accions , o que al llarg dels anys es canviïn les accions a fer. S’han fet auditories,
estudis i treballs, que creuen que han de ser útils i ho seran.
Les xifres són importants, però pot ser que per la vida útil o l’amortització, d’aquí uns
anys, fa que pugui ser necessari fer les accions. Posa com exemple els vehicles de la
policia, que quan són obsolets i cal substituir, això es pot fer amb vehicles és eficients.
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Els tècnics que s’hi han dedicat són de la Diputació de Barcelona, de l’empresa
consultora externa contractada per la Diputació i els tècnics municipals. Recorda que
el Consell Municipal pel Desenvolupament Sostenible va donar llum verda al PAES i a
les accions que s’hi inclouen.
El Sr. Joaquim Brustenga demana quina és el cost de fer aquest PAES, que no calia
fer aquesta despesa perquè les conclusions eren força de sentit comú.
L’alcalde respon que els treballs han estat subvencionats totalment per la Diputació de
Barcelona.
El Sr. Francesc Montes opina que no té sentit aprovar les mesures resultant de
l’estudi, si el que aquestes plantegen és que la població de Santa Eulàlia faci una sèrie
d’accions particulars per contribuir-hi, com per exemple canviar-se el cotxe, ja que és
una mesura fora de l’abast dels ciutadans.
Respecte l’escola bressol de El Rieral, no fa ni un any de la seva posada en marxa i ja
està plantejant (des del PAES) fer canvis. Creu que cal fer una inversió molt elevada
per tenir un estalvi molt escàs comparativament i proporcionable.
El Sr. Joaquim Blanch diu que del pla se’n desprenen un centenar d’actuacions i se
n’estan destacant les més cares. Cal veure com estarem al 2020, quines accions hem
assolit i quines no, però ara tenim un pla per seguir un guió.
El Sr. Joaquim Brustenga destaca l’actuació que s’inclou al PAES de cursos de
conducció, per fer-la més eficient a nivell d’estalvi energètic.
L’Alcalde diu que l’educació no és fora de lloc. Respecte l’escola bressol, cal millorar la
sectorització del terra radiant, sembla que es pot estalviar energia. Li demana al Sr.
Montes que no digui que els veïns s’han de canviar el cotxe, perquè el pla no diu això,
el pla fomenta els vehicles més ecològics quan un hagi de canviar el cotxe. L’alcalde
recorda que la sostenibilitat no és només econòmica, sinó també social i ambiental i,
cal anar a la via de ser sostenibles en aquests tres aspectes.
Aquest PAES coincideix amb el PAM de l’ajuntament i també amb una directriu de la
Unió Europea en aquesta línia de treball.
El Sr. Francesc Montes aclareix el tema dels vehicles que efectivament el pla no
obliga, aconsella. També aclareix que l’amortització, no és la mateixa que es podria fer
en un altre bé.
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.

5. RATIFICAR ACORD DE JGL EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ
FRACCIONAMENT DEL PAGAMENT DEL DEUTE DE L'EXP. T/10303942

DE

Atès que en sessió de Junta de Govern Local de data 17 de març de 2011, es va
adoptar, entre d’altres el següent acord:
“Vist l’informe d’Intervenció de data 11 de març, en referència a l’expedient executiu núm.
T/10303942 de l’ORGT sobre el pagament de tributs locals per un import de 10.415,63€ i la
sol·licitud feta per part del deutor d’ajornament i fraccionament del deute.
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En virtut de l’acord de reserva de facultats adoptat en data 22 de desembre de 2009, amb base
al qual aquest Ajuntament és competent per aprovar determinades actuacions singulars de
recaptació, concedir beneficis fiscals i 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, i
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis
municipals ho facin convenient.
Atès que l’ORGT dóna conformitat a l’ajornament en el pagament de la quantia indicada, sense
pronunciar-se sobre els terminis ni els imports de cada quota en el fraccionament.
Atès que es proposa l ’estimació parcial de la sol·licitud, en el sentit de concedir un
fraccionament en el pagament del deute però amb un període inferior al sol·licitat per
l’interessat i per tant amb una quota mensual major de la proposada.
Per tot l’esmentat es proposa la concessió d’un fraccionament del pagament del deute de l’exp.
T/10303942, identificat amb el DNI de l’expedient 40969451B; corresponent a una llicència
d’activitats, en quotes de 200 euros mensuals fins a liquidar el deute pendent.
Atès que l’òrgan competent per la concessió del fraccionament del deute és el ple de la
Corporació,
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Concedir un fraccionament del pagament del deute de l’exp. T/10303942, identificat
amb el DNI de l’expedient 40969451B; corresponent a una llicència d’activitats, en quotes de
200 euros mensuals fins a liquidar el deute pendent.
Segon.- Ratificar aquest acord en el Ple de la Corporació.
Tercer.- Notificar els acords a l’Oficina de l’ORGT de la Diputació. “

Atès que l’òrgan competent per l’aprovació del fraccionament descrit és el Ple de la
Corporació,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar l’acord de Junta de Govern Local de 17 de març de 2011 pel qual es
concedeix un fraccionament del pagament del deute de l’exp. T/10303942, identificat
amb el DNI de l’expedient 40969451B; corresponent a una llicència d’activitats, en
quotes de 200 euros mensuals fins a liquidar el deute pendent
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Oficina de l’ORGT de la Diputació.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

6. APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS
D'ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DE L'OAL-SET COMUNICACIÓ
Atesa la 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 per l’Organisme Autònom Local – Set Comunicació.
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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 per
l’Organisme Autònom Local-Set Comunicació.
Segon.- Facultar expressament el Sr. Alcalde per la seva signatura.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
DE L'AJUNTAMENT
Segons l’acord adoptat en la sessió plenària de data 22 de juliol de 2010, es va
sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, la reclassificació del lloc de
treball de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, i el
desdoblament de la plaça de Secretaria-intervenció, en una plaça de secretaria,
categoria d’entrada, i crear la plaça d’intervenció, categoria d’entrada.
Atès que s’ha obtingut notificació de la resolució de la reclassificació del lloc de treball i
desdoblament de la plaça per part de la Direcció General esmentada, és necessari
portar a terme l’adaptació necessària a la plantilla de personal de l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana en relació a la plaça d’interventor que restarà vacant.
Vist que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna;
Vist l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és
l’òrgan competent per aprovar la plantilla de personal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal de la
corporació en el sentit d’adaptar-la a les necessitats actuals com a conseqüència del
proper desdoblament de la plaça de Secretaria i Intervenció.
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Segon.- Procedir a donar-ne l’oportuna publicitat de conformitat amb la legislació
vigent i a comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents
administracions, així com als delegats de personal de l’ajuntament.
L’Alcalde explica com seran els propers passos a seguir per la cobertura de la plaça.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
8. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i
associacions ciutadanes i a activitats, un cop aprovat el Pressupost de la Corporació,
el Ple de l'Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions i se’n donarà
l’oportuna publicitat al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que
es considerin adients.
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats culturals, i esportives,
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida
per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, i per Activitats i entitats Esportives.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases generals que han de regir la convocatòria i concessió de
subvencions a entitats i activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, i exposar-les al BOP
de la província i al tauler d’edictes de la Corporació per termini de vint dies.
Segon.- Convocar, de forma simultània, el concurs públic per a la concessió de
subvencions a entitats i activitats culturals i esportives de Santa Eulàlia de Ronçana,
totes elles amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i que
s’incorporen a l’expedient.
Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en
aquest Ajuntament.
Quart.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància segons el model específic,
adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els
documents que estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer
dia d’exposició pública de la convocatòria.
L’Alcalde explica que les bases són les mateixes, excepte el tema de justificació.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
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9. CONVOCATÒRIA AJUTS DEL FONS DE SOLIDARITAT
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació del 0,7% de les
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs públic per a la destinació de fons de solidaritat
corresponents a l’exercici d’enguany, amb el límit global de 28.692€, corresponent a la
partida 231/489000, amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i
que s’incorporen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i a la web municipal i comunicar individualment la convocatòria a les
entitats registrades en aquest Ajuntament.
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'AlcaldePresident de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran la totalitat dels documents
que estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia
d’exposició pública de la convocatòria.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
10. CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
BAR I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE PINEDES DEL
CASTELLET
ATESA l'existència del servei públic municipal de bar de l’equipament esportiu de
Pinedes del Castellet, que es presta actualment sota la forma de gestió indirecta i en
règim de concessió;
ATÈS que és propera la data d'extinció del contracte de concessió vigent, i s'ha de
preveure l'establiment d'un nou contracte, per al qual caldrà el plec de clàusules
d'explotació corresponent, tal com estableix l'article 230 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
ATÈS que els serveis municipals han redactat la proposta d’actualització del plec de
condicions tècniques, jurídico-administratives i econòmiques per a la prestació del
servei;
ATÈS que l’esmentat plec conté totes les determinacions que exigeix l'article 232 del
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i és procedent la seva aprovació
inicial i submissió a informació pública per un termini no inferior a vint dies;
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ATÈS la competència per a l’aprovació dels plecs de clàusules i per la convocatòria del
procediment de licitació del contracte de concessió,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el plec de condicions tècniques, jurídicoadministratives i econòmiques, que haurà de regir la prestació del servei de bar de
l’equipament esportiu de Pinedes del Castellet, en règim de concessió.
Segon.- SOTMETRE el plec anterior a informació pública per un període de vint dies,
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i
disposar-ne, alhora, l'exposició al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web
municipal, als efectes de presentació d'al⋅legacions, en el benentès que, si en aquest
termini no es formula cap al·legació, el plec restarà definitivament aprovat sense
necessitat de nova resolució expressa.
Tercer.- CONVOCAR, simultàniament, el concurs per a l'adjudicació del contracte de
gestió del servei públic de bar de l’equipament esportiu de Pinedes del Castellet, de
Santa Eulàlia de Ronçana en règim de concessió, mitjançant procediment obert i amb
submissió al plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules d'explotació.

El Sr. Armando Cañizares explica quins són els canvis introduïts als plecs per la
concessió, destacant la concreció de tasques, el cànon, entre d’altres.
El Sr. Joaquim Brustenga pregunta si es modifiquen els horaris.
El Sr. Armando Cañizares diu que són els mateixos, però que s’estableix que no es
sobrepassaran les 00.00h tant a l’estiu i l’hivern.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
11. APROVACIÓ DEFINITIVA INVENTARI MUNICIPAL
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.
Atès que el Ple Municipal en data 27 de gener de 2011, acordà aprovar inicialment
l’Inventari Municipal.
Atès que ha estat publicat al BOPB d’11 de febrer de 2011, i exposat al taulell
d’anuncis, sense que hi hagin hagut al·legacions; però si rectificacions i observacions
per part dels grups municipals i dels propis serveis municipals.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar definitivament l’Inventari Municipal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana, a data 31 de desembre de 2010, amb la incorporació de les rectificacions
que s’incorporen a l’expedient.
Segon.- 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.

El Sr. Armando Cañizares explica que no hi hagut al·legacions, però si que hi ha hagut
aportacions per part dels grups CIU i PP, a qui els hi agraeix. Les rectificacions
detectades ja s’han fet per part de l’empresa. A partir d’ara, caldrà fer el seguiment i
incloure les modificacions que es produeixin a l’inventari.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

12. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU DEL PAVELLÓ
DOBLE POLIESPORTIU (PAV-2) A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DEL CAMÍ
DE CALDES
Vist el projecte bàsic-executiu del pavelló doble poliesportiu (PAV-2) a la zona
esportiva municipal del Camí de Caldes, redactat per Roberto Plumed Mendez i Josep
Manel Mosquera Caballeria, i el corresponent estudi de seguretat i salut.
Atès que s’ha examinat per part dels Serveis Tècnics Municipals, que han emès el seu
informe, que s’acompanya a l’expedient.
Atès el que disposa el reglament d’Obres, Activitats i Serveis en els seus articles 123 a
133 sobre el procediment relatiu a l’aprovació de projectes d’obra, i a l’article 264 de la
Llei de Règim Local de Catalunya.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic-executiu del pavelló doble poliesportiu
(PAV-2) a la zona esportiva municipal del Camí de Caldes, redactat per Roberto
Plumed Mendez i Josep Manel Mosquera Caballeria, d’import 3.877.796,37€.
Segon.- Aprovar el projecte de gestió del pavelló doble poliesportiu, que s’incorpora a
l’expedient.
Tercer.- Exposar-lo al públic per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’un
anunci al BOP, al tauler d’edictes i a la web municipal. Durant aquest termini, el
projecte estarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar i/o formular-hi
al·legacions.
Quart.- Disposar que, en el cas de no rebre cap al·legació en el termini establert, el
projecte restarà aprovat definitivament sense necessitat de prendre un nou acord.
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El Sr. Martí Ferrés explica que el projecte neix de la necessitat d’ampliar el pavelló
actual que està desbordat. La redacció ha estat finançada amb subvenció de la
Diputació de Barcelona. L’objectiu és tenir el projecte aprovat (també el de gestió) per
poder optar a una propera subvenció de la Generalitat de Catalunya. .
El Sr. Joaquim Brustenga creu que no és raonable plantejar un projecte d’aquestes
característiques i d’aquest import: perquè no segueix la línia d’aprimar les despeses i
perquè condiciona el govern que entri en els propers mesos. El Regidor afegeix que és
molt difícil explicar al poble que s’aprova aquest projecte per fer una despesa de tal
magnitud.
El Sr. Martí Ferrés diu que no es pot perdre la subvenció per fer la redacció que hem
rebut, i d’altra banda hi ha unes directrius tècniques que marca la Generalitat per
donar la subvenció i aquest projecte les compleix.
El Sr. Joaquim Brustenga creu que aprovar el projecte per rebre la subvenció no és
necessari. En època de bonança econòmica, ho entendria però no en una època com
la que estem en l’actualitat.
El Sr. Armando Cañizares diu que està d’acord que no és la millor època per fer l’obra,
però sí per redactar projectes, i aquest projecte no ha costat res als veïns de Santa
Eulàlia. Considera que cal fer els projectes per no estar a la cua quan surti de la crisis i
es pugui executar. .
El Sr. Joaquim Brustenga diu que els recursos que tinguem els podem destinar a les
necessitats reals del poble, segons el seu grup, com són asfalts de carrers,
marquesines pel bus, etc...
El Sr. Francesc Montes explica que el projecte el coneixen i està molt bé, i seria molt
bo poder-lo fer. El Regidor voldria saber quina és la realitat econòmica de l’ajuntament,
i creu que en els propers anys costarà fer els manteniments municipals, ja no les
inversions, per posar al dia la part econòmica de l’ajuntament. Atès que aquesta
subvenció condiciona a que es faci despesa, actualment no té sentit.
L’Alcalde, pregunta quina ha estat el posicionament dels grups quan: - es va rebre la
subvenció; - quan els clubs esportius demanaven un nou pavelló, - quan es va decidir
redactar-ho
Creu que tothom va estar-hi d’acord, per millorar el poble amb equipaments esportius.
Quan es va redactar es comptava que en el futur es rebria una subvenció del PIEC i
fins aquest moment encara no s’ha fet la convocatòria i podem suposar que no serà en
un futur immediat. Aprovar aquest projecte no compromet a cap despesa.
Creu que tothom va estar-hi d’acord, per millorar el poble amb equipaments esportius.
El Sr. Francesc Montes diu que no recorda que va votar en l’encàrrec del projecte,
però segurament seria sí, perquè era i és un equipament necessari, però avui es vota
el que és l’inici del camí perquè es construeixi l’equipament.
Creu que ara, el que toca és el sentit comú, és deixar el projecte sobre la taula, en
consideració a la situació de crisis econòmica.
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El Sr. Joaquim Brustenga diu que segur que va votar a favor, però el context econòmic
d’aleshores no és el d’avui. El podem aprovar en un altre ple, però ara no és el
moment.
L’Alcalde diu que el camí no s’inicia en l’acord d’avui, sinó que el camí es va iniciar
inclús abans de l’encàrrec de la seva redacció, amb la pròpia pràctica de l’esport.
L’ajuntament ara no construirà aquest pavelló, per tant espera que tots expliquem
precisament això i no una altra cosa diferent. Demana que s’expliqui el que és: s’ha
redactat un projecte i s’aprova i que ara no es pot dur a terme.
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.

13. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE DIVERSOS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
En data 20 de desembre de 2010 s’han publicat els plecs de clàusules
economicoadministratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la
contractació del servei de neteja de diversos equipaments municipals.
En data 28 de gener de 2011 es va procedir a l’obertura de pliques, amb un total de 8
ofertes acceptades.
Valorades per la Mesa de Contractació les ofertes presentades a partir dels diferents
criteris d’adjudicació, i segons l’informe dels Serveis tècnics municipals, que
s’incorpora en l’expedient.
Vista la puntuació i la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa que ha obtingut la
puntuació més elevada, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació convocada i adjudicar el contracte de serveis per la
neteja de diversos equipaments municipals, a l’empresa CLECE, S.A., per un import
anual de 173.773,60€ (IVA exclòs), que amb l’IVA equival a un import total de
205.052,85€, i amb la incorporació de les millores i especificitats en el servei que es
detallen a la proposta formulada per l’adjudicatari.
Segon.- Publicar aquest acord al BOP de Barcelona i al perfil del contractant de la web
municipal, així com notificar-ho a l’adjudicatari perquè aporti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la seguretat social, així com constituir la garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), tal com es defineix al plecs de clàusules.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’actual prestador del servei, als efectes de facilitar el
traspàs del servei, i donar tràmit als processos de subrogació del personal i d’altres
que s’escaiguin a la nova empresa.
El Sr. Armando Cañizares destaca certs elements del servei adjudicat, com el
preu/hora, la unificació del servei de diferents equipaments i la inclusió de la biblioteca
com equipament on es presta el servei.
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El Sr. Joaquim Blanch planteja que amb aquesta contractació, es tingui en compte que
el Serveis Socials disposen d’una borsa de persones que poden treballar, i que es
pugui comptar amb aquestes persones per ser contractades.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

14. INCORPORAR AL NOMENCLÀTOR NOU CARRER
Atès que a la zona urbana de Font d’Abril, Camí de Caldes, es vol urbanitzar un nou
carrer que cal incorporar al carrerer municipal amb una denominació.
Reunida la Comissió de Vialitat en data 10 de març d’enguany, per aprovar entre
d’altres actuacions les denominació d’aquest carrer, la comissió ha considerat
anomenar-lo Passatge de Can Vendrellet.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les denominació del nou carrer situat a la zona urbana de Font
d’Abril, Camí de Caldes:
- Passatge de Can Vendrellet
Segon.- Incorporar-lo al nomenclàtor de Santa Eulàlia de Ronçana.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

15. MOCIÓ QUE PRESENTA CIU EN RELACIÓ A RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ
DEL CÀNON DIGITAL PAGAT A LA SGAE DURANT ELS DARRERS VUIT ANYS
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) va declarar el passat 21 d’octubre
il·legal el cànon digital aplicat a Espanya a tots els equips de reproducció digital com a
compensació als creadors per la còpia privada. Segons l’Alt Tribunal europeu aquest
cànon aplicat a les empreses i administracions públiques no està en línia amb la
legislació comunitària. "L'aplicació del 'cànon per còpia privada' als suports de
reproducció adquirits per empreses i professionals per a fins diferents de la còpia
privada no és conforme amb el dret de la Unió". Amb aquestes paraules la Cort amb
seu a Luxemburg va dictaminar jurisprudència en la seva sentència del 21 d’octubre.
L'impost -que es recapta en favor d’artistes i productors- només s’hauria d’aplicar als
suports que es destinessin a còpies privades però no als adquirits “per a empreses i
professionals per a fins diferents de la còpia privada”. La sentència especifica
degudament la il·legalitat de l’aplicació d’aquest cànon a tots aquells suports que no
estiguin clarament destinats a la còpia privada, tant a les empreses com a les
institucions públiques, mentre que considera la seva validesa pels suports en l’àmbit
domèstic.
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L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha assumit el cànon digital per cadascun
dels suports (fotocopiadores, etc.) que li permeten de realitzar còpies de documents,
etc., que inicialment podien suposar una vulneració el dret a la propietat intel·lectual.
Ara, i desprès de conèixer la sentència, l’Ajuntament de Santa Eulàlia, com ja ho han
fet altres municipis de l’estat espanyol, pot sol·licitar el retorn dels diners públics de
tots els ciutadans del nostre poble que en concepte de cànon digital s’han pagat a la
SGAE (Sociedad General de Autores de España) per part d’aquest consistori.
Amb independència de les actuacions que es puguin promoure des del Ministeri de
Cultura, creiem convenient fer tots els esforços que estan al nostre abast per recuperar
uns diners que, essent propietat pública com són, redundarien en benefici del nostre
municipi.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Recopilar tota la informació necessària sobre els pagaments en concepte de
cànon digital efectuats per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana des de l’any
2003 fins al 31 de març de 2011.
Segon.- Demanar als serveis jurídics de l’Ajuntament la preparació de la documentació
necessària per si s’ha de reclamar judicialment l’ esmentat cànon.
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació
de Municipis de Catalunya, tot sol·licitant l’obertura d’una línia d’ajuts per una possible
reclamació conjunta de municipis.
Quart.- Informar a les empreses i entitats del municipi de com poden fer la reclamació
sobre els pagaments realitzats en concepte de cànon digital.
El Sr. Joaquim Brustenga explica la moció. Creu que, sigui poc o molt el que s’hagi de
reclamar, que es faci, perquè pertoca a l’Ajuntament i no a la SGAE aquests imports.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
16. MOCIÓ QUE PRESENTA EL PARTIT POPULAR RELATIVA A UN AGRAÏMENT
PÚBLIC A AJUTS ALTRUISTES PEL GUAL DE SANT ISIDRE PER PART DE
VEÏNS DEL POBLE

Atès que el “GUAL” de Sant Isidre que data de finals dels 50 principi dels anys 60 i que
dona nom al Camí del Gual, va esser construït per veïns del poble de manera
totalment altruista per poder comunica el poble que en aquell moment restava dividit
en dues parts pel riu Tenes.
Ates que aquest veïns que, amb aportació econòmica uns i amb el seu treball físic
altres, varen esser els constructors de l’esmenta’t gual i que per tant encara conserven
un valor sentimental per aquest pas.
Página 14 de 19
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.santaeulaliaroncana.cat

Ates que el servei que aquest gual ha donat al municipi fins l’actualitat es d’un valor
incalculable.
Ates el malestar que les obres de demolició d’aquest gual per substituir-lo per un de
nou sense que s’hagi tingut en compte l’opinió dels veïns ha suposat un descontent
generalitzat, principalment entre els que el varen construir
El Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Es facin les comprovacions pertinents per conèixer amb la màxima precisió
possible quines van esser les persones que varen contribuir am la construcció del
gual.
Segon.- Es faci un recull fotogràfic i documental de l’historia del gual.
Tercer.- Es faci un reconeixement públic mitjança’n una placa o similar a totes les
persones que en el seu moment varen contribuir a la construcció d’aquest gual.

El Sr. Francesc Montes proposa modificar els acords de la moció. Explica que
aquesta, sorgeix de la voluntat de fer un agraïment públic a les persones que van
contribuir a la construcció del gual, però sembla que falta informació i per tant es
modificarien els acords en el sentit de recavar més informació.
L’Alcalde pregunta si es deixa sobre la taula o bé si es modifica l’acord, i a continuació
explica una mica les recerques fetes fins ara. Es compromet a treballar per seguir
recollint informació, perquè també l’ajuntament va treballar en la construcció d’aquest
gual.
El Sr. Joaquim Brustenga proposa que el proper ple ordinari pugui portar-se l’acord a
aprovació.
El Sr. Joaquim Blanch diu que la voluntat de reconèixer altres persones que han ajudat
a millorar el poble hi és absolutament,però cal fer un treball acurat.
Tots els grups acorden deixar la moció sobre la taula.
17. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

17.1. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
Es sotmet a aprovació la ratificació de la urgència de la proposta d’acord.
Exposats els motius de la urgència, s’aprova per UNANIMITAT
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- ACORD EN RELACIÓ A LES OBRES DEL PLA DE MILLORA DE L’ESPAI
FLUVIAL DEL RIU TENES AL SEU PAS PER SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

En data 25 de novembre de 2010 s’aprova inicialment pe part del Ple de la Corporació
el projecte executiu cofinançat pel Fons FEDER i amb participació en el finançament
de l’ACA, denominat “Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al terme municipal
de Santa Eulàlia de Ronçana”, redactat per ABM, enginyers i consultors, d’import
1.678.417,64 euros.
Aquest projecte s’emmarca dins del “Conveni de Col·laboració pel desenvolupament
d’actuacions de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulàlia
de Ronçana” subscrit el 2 de novembre de 2010 per l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
Es dóna per reproduït l’esmentat conveni, que s’incorpora a l’expedient.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és beneficiari d’una subvenció de
1.083.621,64 euros del fons FEDER eix 2 (Medi Ambient i prevenció de riscos)
concedit per mitjà de la resolució GAP/2529/2009 per a l’actuació “Condicionament
hidràulic i ambiental del riu Tenes”
El Ple de la Corporació en sessió de data 25 de novembre de 2010 va aprovar el plec
de clàusules econòmico-administratives particulars per la licitació de les obres del
projecte esmentat, així com la convocatòria de la licitació.
El 23 de febrer de 2011 es va celebrar l’acte d’obertura de pliques, de les proposicions
tècniques i econòmiques i es van traslladar als Serveis Tècnics Municipals per a que
valoressin les ofertes.
Atès que en aquest moment no hi ha garantia de la consignació pressupostària més
enllà de l’aportació del FEDER i del propi Ajuntament.
És facultat de l’òrgan de contractació acordar la suspensió del procediment pel temps
imprescindible per tal de resoldre qualsevol incidència que pogués resultar determinant
per a la correcta decisió en tot allò que afecti l’adjudicació i/o execució del contracte.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Suspendre provisionalment, i per un termini màxim de 3 mesos, el procés de
licitació de les obres corresponents al “Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes al
terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana”.
Segon.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya certificació del compromís de
finançament per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per les obres descrites.
Tercer.- Donar trasllat del present acord als corresponents departaments de la
Generalitat de Catalunya.
Página 16 de 19
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Carretera de la Sagrera, 3. 08187 - Telf. 93.844.80.25 Fax. 93.844.93.80
www.santaeulaliaroncana.cat

L’Alcalde afegeix que per poder executar aquesta obra és necessari assegurar el
finançament suficient i a hores d’ara l’ACA no ha concretat i certificat la seva aportació.
De moment tenim la subvenció del FEDER i si no hi hagués més subvencions aquesta
obra no es podria executar i es perdria el FEDER. Per això convé suspendre la licitació
i treballar per aconseguir el finançament necessari.
El Sr. Joaquim Brustenga està d’acord en no adjudicar l’obra sense tenir la seguretat
del finançament, tot i córrer el risc de perdre-ho. Considera que s’havia d’haver
especificat amb l’ACA la forma de finançament i així ara estaria compromès. Per tot el
que s’ha exposat el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Francesc Montes està d’acord amb que l’obra és necessària, però no es pot
licitar sense tenir els recursos econòmics necessaris, pel que entén que és prudent la
suspensió de la licitació de les obres. Explica que el seu grup desconeix el que s’ha
tractat amb l’ACA, per aquest motiu s’abstindrà en la votació.
L’Alcalde agraeix la col·laboració a tots els grups en aquest tema. S’han trobat amb
dificultats amb l’ACA, i és tot el que es va aconseguir. L’Alcalde celebra que tots
coincideixin en aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 7 VOTS A FAVOR D’I-ERC I PSC,
i PER 6 ABSTENCIONS DE CIU i PP

17.2. APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA
Es sotmet a aprovació la ratificació de la urgència de la proposta d’acord.

- ACORD EN RELACIÓ A L’APORTACIÓ DE L’ACA PEL CONVENI DE
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE MILLORA HIDRÀULICA I AMBIENTAL
AL RIU TENES AL SEU PAS PER SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Atesa la necessitat de tenir la certesa de disposar de consignació pressupostària
suficient, encara que sigui com a despesa plurianual, per al finançament de l’obra “Pla
de millora de l’espai fluvial del riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana”
Atès que es tracta d’una obra de cabdal importància i que és objecte d’una subvenció
del FEDER eix 2 i que del conveni signat entre aquest Ajuntament i l’Agència Catalana
de l’Aigua en resulta clar el compromís de l’ACA de comprometre l’aportació de
675.432€, per l’execució de les obres, però de la literalitat del conveni no en resulta
directament que quedi acreditada l’esmentada consignació pressupostària,
Atès que la resolució que s’adopti té caràcter urgent d’acord amb que pel caràcter del
FEDER aquestes obres han d’estar executades abans de finals del 2011.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Adreçar-se a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya de les
forces polítiques presents en aquesta Corporació, per tal que tramitin davant el
Parlament l’adopció de l’acord que s’escaigui, per tal de garantir la dotació
pressupostària, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua que permeti a aquesta
Agència, consignar en els pressupostos de les anualitats corresponents, la seva
aportació derivada del conveni de data 2 de novembre de 2010

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als portaveus de tots els grups parlamentaris, a
la Mesa del Parlament, a la Conselleria de Política Territorial i Sostenibilitat i a
l’Agència Catalana de l’Aigua.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
18. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Maria Bover pregunta sobre la connexió a Internet de la nova biblioteca, quin
ample de banda és, quina operadora, etc...
El Sr. Jordi Sala contesta que és tot a càrrec de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Miquel Moret pregunta sobre el PAES, creu que tot el que es diu és de sentit
comú. Sobre la societat, creu que en aquesta societat es prima més el medi ambient
que la productivitat (posa com exemple el consum de benzina). Creu que és una
pèrdua de temps tot el que es destina a aquests coses i que la clau és la productivitat.
L’Alcalde agraeix la reflexió feta però insisteix que l’energia renovable i les emissions
atmosfera no són coses poc importants, sinó rellevants, igual que la productivitat, i per
aquest motiu el PAES té tot el sentit.
El Sr. Joaquim Brustenga vol informació sobre el tema de la fiscalia, de la denuncia
d’abocaments dels firaires al barri del Bonaire.
El Sr. Joaquim Blanch contesta que en aquests moments no hi ha abocaments perquè
s’ha acomplert les mesures que van dir els tècnics. El que encara hi ha és un
assentament no permès; s’han fet moltes reunions, s’ha posat una multa al propietari,
però aquest és un tema més complicat, per la qüestió d’escolarització dels menors de
les famílies.
El Sr. Joaquim Brustenga, respecte la Sindicatura de Comptes, vol saber si s’ha enviat
o no la liquidació del 2009. Fa referència a l’escrit de Governació sobre aportació de
documentació.
L’Alcalde respon que sí, que aquesta segona carta és del Departament de Governació
que demana l’expedient en paper, però la Sindicatura ja el tenen tramès
electrònicament.
I a les deu i 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
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