ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
21 de juliol de 2011
sala de plens

Assisteixen

Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA
CRISTINA PARERA SALLENT
PERE CABOT BARBANY
RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES
JOAQUIM BLANCH CONEJOS
MARTI FERRES OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ
No assisteix:
Cap

A la Casa de la Vila a les 19:00 hores
del dia 21 de juliol 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:
1.

INFORMACIÓ DIVERSA

2.

DONAR COMPTE DELS DECRETS I
ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA.

3.

APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC
DEL
PADRÓ
D'HABITANTS
CORRESPONENT A 1 DE GENER DE
2011

4.

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
L'AJUNTAMENT EXERCICI 2010

5.

DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ
DEL
PRESSUPOST
DE
SETCOMUNICACIÓ EXERCICI 2010

6.

DECLARACIÓ D'INHABILITAT DEL
MES D'AGOST
APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012

7.
8.

Secretària
Marina Escribano Maspons

ADJUDICACIÓ
CONCURS
CONCESSIÓ SERVEI PÚBLIC "BAR
LA FÀBRICA"
9. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE
FACULTATS A L'ORGT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN
MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE
TRIBUTS
10. MOCIÓ SOBRE L'ASSISTÈNCIA DELS
REPRESENTANTS DELS GRUPS
MUNICIPALS DE L'OPOSICIÓ A LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
12. PRECS I PREGUNTES
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1. INFORMACIÓ DIVERSA
L’Alcalde explica que s’han iniciat converses per reiniciar la redacció del POUM. Diu
que compta amb la col·laboració de tots els grups municipals, i que l’objectiu és tirar-lo
endavant a partir de setembre.
D‘altra banda fa referència a l’inici dels actes de Festa Major, i convida a la participació
de tothom.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA.
Es dóna compte al ple dels decrets i altres resolucions d'alcaldia dictades des de l’1 de
març al 30 de juny de 2011 (números de decret del 36 al 181)

3. APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC
CORRESPONENT A 1 DE GENER DE 2011

DEL

PADRÓ

D'HABITANTS

Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum
numèric del Padró Municipal d`Habitants corresponent a 1.1.2011 dels habitants del
terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, que concorden amb l’INE, segons les
dades que es relacionen a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament:

6.922

Homes: 3.447
Dones: 3.475
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01.01.2011 amb
una xifra total de 6.922 habitants.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ
L'AJUNTAMENT EXERCICI 2010

DEL

PRESSUPOST

DE

L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb els articles 183 a 191 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la liquidació del tancament de l’exercici
2010 de l’Ajuntament, la documentació del qual es posa a disposició de la Comissió
especial de comptes, per al seu anàlisi, fins a finals del mes setembre.

5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE SETCOMUNICACIÓ EXERCICI 2010
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L’Alcalde dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb els articles 183 a 191 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la liquidació del tancament de l’exercici
2010 de l’organisme autònom SET Comunicació, la documentació del qual es posa a
disposició de la Comissió especial de comptes, per al seu anàlisi, fins a finals del mes
de setembre.

6. DECLARACIÓ D'INHABILITAT DEL MES D'AGOST
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima oportú
declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta
administració.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2011 als efectes de còmput dels terminis
per a tramitació d’expedients urbanístics, d’activitats i altres, amb exclusió expressa
d’aquest període inhàbil per a les tramitacions de contractació pública i modificacions
de reglaments i ordenances municipals.
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al
tauler d’edictes de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT

7. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012
Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre
de Festes Locals de Catalunya per l’any 2012,
Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 27
de juliol, Festa Major d’Estiu.
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes
pertinents.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
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8. ADJUDICACIÓ
FÀBRICA"

CONCURS

CONCESSIÓ

SERVEI

PÚBLIC

"BAR

LA

ATÈS que el Ple de la Corporació en sessió de data 12 de maig de 2011, convocà
concurs per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de Bar de l’Espai
Socio-cultural “La Fàbrica” en règim de concessió;
ATÈS que s’ha publicat l’anunci corresponent del concurs al BOPB de 30 de maig de
2011 i s’han seguit tots els tràmits legalment procedents;
ATÈS que la Mesa de contractació, ha formalitzat l’acta d’obertura de pliques i ha
formulat proposta d’adjudicació del contracte esmentat en base als criteris establerts
als plecs de clàusules,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adjudicar a la Sra. Mercè Isern Canet contracte de gestió del servei públic Bar
de l’Espai Socio-cultural “La Fàbrica” en règim de concessió, amb ple sotmetiment al
plec de clàusules administratives generals i al plec de clàusules d'explotació del
contracte esmentat, que s’entendran, aquestes últimes, modificades amb les millores
que conté la proposició de l’adjudicatari.
Segon.-Notificar aquests acords a tots els licitadors i requerir l’adjudicatari per tal que
en el termini de trenta dies des de la notificació d’aquests acords comparegui davant la
corporació per a la formalització del contracte administratiu.
Tercer.- Fer públics aquests acords a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del
BOP.

El Sr. Pere Cabot diu que el seu grup no entén com s’ha fet la puntuació de cada un
dels criteris, i que hi detecten alguna irregularitat.

El Sr. Joaquim Blanch diu que el sentit del seu vot té a veure amb la falta de
transparència de la Mesa de Contractació, i en què no han pogut compartir el procés
de valoració de les propostes. Considera que una sèrie d’incidents invaliden la
puntuació, i a continuació fa un seguit de consideracions respecte la valoració dels
diferents criteris de puntuació, com l’experiència, o els serveis ofertats. També fa incís
en què el quadre on apareixen totes les puntuacions dels diferents licitadors conté un
error de suma.
El seu grup opina que hi ha judicis de valor respecte els apartats puntuables, per
comptes de fórmules aplicades matemàticament, o bé que no s’han aportat documents
degudament acreditatius. A continuació llegeix alguns articles de la Llei de Contractes
del Sector Públic, els que fan referència entre d’altres, al comitè de valoració i als
criteris avaluables de forma automàtica i els que depenen d’un judici de valor.
El seu grup proposa que aquest punt quedi sobre la taula.
La Sra. Isabel Valls diu que cal corregir el quadre de puntuacions, perquè efectivament
hi ha un error a l’hora de sumar. Tot seguit, referent als criteris, diu que les bases ja
estaven fetes i aprovades per l’anterior govern, i explica que van haver-hi converses i
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intercanvi d’opinions amb el regidor Jordi Sala, i coincidien en la intenció a buscar en el
bar de La Fàbrica, que no és altra que donar-li un valor afegit, com a bar d’un centre
cívic que és, i per tant, calia veure quins continguts havia de tenir a banda de
l’explotació senzilla del bar. Aquí, destaca l’aportació de diferents idees per dinamitzar
el bar: premsa, àrea de lectura, etc. També s’ha volgut donar prioritat als productes de
la terra i de proximitat. El resultat és el que s’obté a partir de la valoració dels diferents
criteris per part de la Mesa de Contractació.
El Sr. Blanch comenta alguns aspectes dels criteris i la valoració: que es valorin els
actes lúdics destinats a nens, quan és un lloc on es ven alcohol, o la dinamització del
bar, quan ja hi ha una dinamitzadora de l’equipament. Sobre el menjar ofertat, creu que
hi ha d’altres propostes que reuneixen les mateixes característiques. I per últim, dubta
de com s’ha valorat el criteri de l’experiència.
La Sra. Valls respon que des del propi bar també és important portar la dinamització, i
fer fàcil que s’hi acostin les famílies, que hi hagi espai de joc interior i exterior, que en
definitiva tot suma; el bar forma part de La Fàbrica, i complementa l’oferta. Amb la nova
adjudicació es pretén donar un nou aire al bar de l’equipament.
El Sr. Ramon Vilageliu diu que els sembla oportú donar aquest “plus” al servei de bar,
però que això no treu que la valoració es faci de manera correcta, i amb equitat, per
donar igual d’oportunitats a tothom. Estan d’acord amb què el punt quedi sobre la taula.
L’Alcalde diu que no hi veuria inconvenient, però això comportaria deixar de tenir el
servei de bar durant tot el mes de setembre.
El Sr. Blanch proposa que es faci l’adjudicació en la propera Junta de Govern Local, i
que la resta de grups municipals hi puguin assistir.
L’Alcalde diu que estant-hi tothom d’acord, s’acorda delegar-ho a la Junta de Govern
Local, i un representant de cada grup hi està convidat a assistir.
Així doncs, l’acord a adoptar resta modificat de la següent manera:

“D’acord amb les deliberacions fetes al ple, es deixa el punt sobre la taula, i es
proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Delegar a la Junta de Govern Local l’adjudicació del servei públic Bar de
l’Espai Socio-cultural “La Fàbrica”, en règim de concessió.”

Sotmesa la nova proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT.

9. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE FACULTATS A L'ORGT DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
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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.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant
l’adopció dels corresponents acords plenaris.
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de competències
que exerceix la Diputació de Barcelona de recaptació de determinats ingressos de dret
públic d’aquest municipi a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part
resolutiva d’aquest dictamen i, a l’hora, regular l’exercici de la delegació i les facultats
que es reserva l’Ajuntament.
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents

ACORDS
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:
I.- Taxa per l'aprofitament especial de zona reservada per aparcaments de vehicles,
abastant les facultats de gestió i recaptació que a continuació s'enumeren:
- 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
II.- Preus públics per a la prestació del servei d'escola bressol Municipal, abastant les
facultats de gestió i recaptació que a continuació s'enumeren:
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- 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
III.- Preus públics dels diversos cursos realitzats a les instal·lacions municipals,
abastant les facultats de gestió i recaptació que a continuació s'enumeren:
- 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
SEGON .- 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, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
TERCER.- 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.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en
l’apartat primer es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer te caràcter general i una
duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació
de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
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Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats.
L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de
Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1.

L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.

2.

Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per
la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3.

L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del
període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del
deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.

4.

L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada
conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5.

Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà
a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i
la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la
Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
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titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:
a.
b.
c.
d.
e.

Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.
Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General
de Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització
de les dependències municipals.
Regla desena.
L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels
quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució
de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents
amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents
generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
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suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1.

El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2.
L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3.
L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord quart.
4.
Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona publicarà les delegacions,
juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu
electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
El Sr. Francesc Montes explica el punt.
El Sr. Joaquim Blanch felicita per l’aprovació d’aquest punt, ja que el seu grup ho tenia
al programa, i es mostra satisfet que s’hagi dut a terme.
El Sr. Pere Cabot diu que el seu grup no ho troba tan bé, i tenen els seus dubtes,
perquè així com descarregarà feina al personal, d’altra banda representarà un cost per
l’Ajuntament. Diu que desconeixen els números, i prefereixen no pronunciar-se fins
tenir tota la informació, i la certesa de quin és el cost.
El Sr. Montes no entén perquè no hi estan d’acord, si quan estaven al govern ho van
implantar. Diu que no té els números concrets, que ja els hi farà saber.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER 9 VOTS A FAVOR dels regidors
dels grups de: PP, CIU I PSC; i 4 ABSTENCIONS dels regidors dels grups de: IERC i ICV-EUIA.

10. MOCIÓ SOBRE L'ASSISTÈNCIA DELS REPRESENTANTS DELS GRUPS
MUNICIPALS DE L'OPOSICIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
En el darrer ple del 6 de juliol es va fer una modificació del ROM local en què
s’establien els canvis en l’ordenament intern de l’ajuntament i s’esborrava
definitivament la Comissió delegada, que en formava part des de l’any 2003. La
Comissió Delegada tenia com a objecte “tractar i dictaminar els assumptes que siguin
competència de la Comissió de Govern” (ara Junta de Govern Local) i estava formada
per l’Alcalde o regidors en qui delegui, que la presidia, i un regidor de cada grup
municipal. Aquesta nova situació posa els grups de l’oposició al marge dels procés de
presa de decisions del govern que, això sí, han de fer arribar una acta dels acords
presos per l’esmentada Junta a tots els grups municipals.
Així i tot, en el mateix ple del 6 de juliol, i a requeriment del senyor Pere Cabot, l’alcalde
Joaquim Brustenga va afirmar que “s’estudiaria la possibilitat que, de forma puntual, es
convidés els membres de l’oposició perquè poguessin ser presents en les deliberacions
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de la Junta de Govern Local”. Creiem que la presència dels grups de l’oposició en la
Junta de Govern Local és important per poder tenir una informació concreta, directa i
fefaent del procés que fa arribar el govern a una decisió que, com a conclusió o
mandat, sí que ha de formar part de l’acta lliurada amb posterioritat.
Atès que, el grup d’Independents-ERC considera positiu i desitjable que el govern vetlli
per la transparència de les seves decisions,
Atès, també, que la possibilitat de tenir informació no es pot pas entendre com a una
concessió, sinó com un dret sobre el que cal tenir cura i vetlla,
Atès que la possibilitat de ser a les reunions i deliberacions de la Junta de Govern
Local seria sense vot i, per tant, no afectaria la voluntat del govern,
Demanem al Ple que, tal com es va indicar durant el Ple del dia 6 de juliol l’adopció del
següent
ACORD:
Primer.- Acordar que un representant de cada grup municipal de l’oposició pugui
assistir a les Juntes de Govern Local d’una manera sistemàtica.

El Sr. Pere Cabot explica la moció presentada pel seu grup municipal.
El Sr. Joaquim Blanch s’adhereix a la moció presentada.
El Sr. Agustí Gonzalo també dóna suport a la moció, per motius de transparència i de
participació. Creu que la falta de transparència provoca que hi hagi dubtes i va contra
el bon govern.
L’Alcalde considera que no s’acaba d’entendre en què consisteix la Junta de Govern
Local, i que el govern compleix la legalitat, i que si bé no està establert com un dret el
d’assistir-hi, sí que ho són la transparència i la participació. Creu que s’ha fet palesa la
voluntat del govern d’aquesta transparència, com s’ha vist en un punt anterior de l’ordre
del dia, (participació a la propera Junta de Govern), i no serà la única vegada.
El Sr. Cabot diu que amb el govern anterior sí que hi havia transparència, gràcies a la
creació de la Comissió Delegada.
L’Alcalde diu que la transparència en el govern anterior va quedar en entredit en alguna
ocasió.
El Sr. Gonzalo diu que és cert que l’assistència a la JGL no és un dret, però fins ara ho
havia estat, a partir de la Comissió Delegada, i s’ha eliminat.

SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, QUEDA REBUTJADA PER 6 VOTS A
FAVOR dels regidors dels grups de: I-ERC, PSC I ICV-EUIA; I 7 VOTS EN
CONTRA dels regidors dels grups de: PP I CIU.
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11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
-

Ratificació de la urgència

Es justifica la urgència pels motius que s’exposen: per tal que pugui iniciar-se el
cobrament a partir dels fraccionaments acordats.
Sotmesa la urgència a aprovació S’APROVA PER UNANIMITAT

- Aprovació de l’acord: RATIFICACIÓ DECRETS NÚM. 161 i 205 RELATIUS A
CONCESSIÓ DE FRACCIONAMENT DE PAGAMENTS
El Sr. Joaquim Blanch pregunta quin és el criteri per concedir fraccionaments, i
l’Alcalde ho explica.
1. Ratificació Decret 161/2011
Vist el decret de data 21 de juny, pel qual es concedeix el fraccionament de la taxa per
llicència d’activitat relativa a l’Exp. 12/2011, en que s’estableixen les quotes i els
terminis a fer-les efectives.
Vista la liquidació provisional de la taxa d’obertura d’establiments O.F. núm. 8 , d’import
12.295,80 €
Atès el que estableixen les bases d’execució del pressupost
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar el decret Núm. 161/2011 de data 21/6/2011 pel qual es concedeix un
fraccionament de la taxa per llicència d’activitat O.F. núm. 8, d’import 12.295,80 € de
l’expedient 12/2011, en fraccions mensuals de 1.200,00 € en deu pagaments.
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

2. Ratificació Decret 205/2011
Vist el decret de data 14 de juliol, pel qual es concedeix el fraccionament de la taxa per
llicència d’activitat relativa a l’exp 13/2011, en que s’estableixen les quotes i els
terminis a fer-les efectives.
Vista la liquidació provisional de la taxa d’obertura d’establiments O.F. num 8 , d’import
3.735,16 €
Atès el que estableixen les bases d’execució del pressupost
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Ratificar el decret núm. 205/2011 de data 14/7/2011 pel qual es concedeix un
fraccionament de la taxa per llicència d’activitat O.F. núm. 8, d’import 3.735,18€ de
l’expedient 13/2011, en fraccions mensuals de 933,79 € en quatre pagaments.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades
SOTMESA LA PROPOSTA A VOTACIÓ, S’APROVA PER UNANIMITAT

12. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Pere Cabot fa les següents preguntes:
-

Sobre un moviment de terres a el cami de la Serra, vol saber si es té
constància i si disposa de llicència i s’hi ajusta.

El Sr. Miquel Moret respon que hi ha una llicència concedida i s’ha comprovat que és
correcte. Posa l’expedient a disposició dels grups municipals.
-

Sobre el Pla de Millora de l’espai fluvial del riu Tenes, vol saber si s’ha parlat
amb l’ACA.

El Sr. Miquel Moret respon que s’ha mantingut una reunió amb el Sr. Carcolé, el nou
director de l’ACA, l’Alcalde i ell mateix, on es van exposar tots els fets i necessitats.
S’ha fet arribar un escrit al director i al Conseller de Territori, amb la intenció de poder
obtenir aportació econòmica.
-

Sobre les passeres de la Campinya i Sant Cristòfol volen saber en quin
tràmit està la seva execució, i també si s’ha convocat o es convocarà la
Comissió de Seguiment del riu.

El Sr. Miquel Moret respon que les passeres mencionades no es faran de la manera
com s’havia previst. I tot seguit explica que està previst celebrar comissió de seguiment
i explica qui hi assistirà.
El Sr. Cabot considera que s’hauria de fer la passera tal com estava aprovada per
projecte.
El Sr. Moret diu que desitjaria fer allò que estava previst, però la situació econòmica fa
que no sigui possible fer-ho tot.
- Sobre el Pla Parcial de Can Naps, volen saber en quina fase es troba.
L’Alcalde explica que el projecte que s’ha presentat s’ajusta a les NSP, però tothom
està d’acord en què no és el que convé a Santa Eulàlia, pel tipus d’edificació. Els
promotors manifesten la seva voluntat de revisar-ho i incloure-ho al POUM. S’està en
procés de treballar-lo.
-

Sobre el Pla Parcial del Camí de la Serra, demanen conèixer el
desenvolupament d’aquest tema.

L’Alcalde explica que s’han reunit i s’està valorant la possibilitat de fer alguns retocs en
el projecte.
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-

Sobre les obres de la carretera (corba de Can Baró), volen saber si s’ha
obtingut alguna resposta del compromís de la Diputació.

L’Alcalde respon que està prevista una reunió un cop es constitueixi la nova Diputació.
La Sra. Núria Federico fa les següents preguntes:
- Sobre el Projecte Educatiu de Poble, volen saber com es té previst continuar el
projecte per part de l’equip de govern.
La Sra. Isabel Valls respon que encara no està definit, a falta de conèixer el pressupost
del que es disposarà. L’equip de govern té ganes de continuar-ho, però està pendent
de saber amb quins recursos es compta.
-

Sobre el cobrament de part de la subvenció de l’Escola Bressol Font del
Rieral, pel període setembre-abril, que no s’ha cobrat, vol saber com està
aquest tema.

La Sra. Isabel Valls respon que, tot i que l’escola es va posar en marxa a
començament de curs, sense que estiguessin acabades les obres, diferenciant i aïllant
l’àrea d’atenció als alumnes de la resta de la instal·lació, on estaven treballant els
industrials , el conveni no es va es va signar fins el dia 8 d’abril, quan es van acabar
les obres de construcció i des del Departament d’Ensenyament es va poder fer la
recepció de l’edifici. La normativa vigent assenyala que el conveni és efectiu a partir del
moment que el Departament d’Ensenyament ha rebut l’edifici totalment acabat.
Hi ha , per tant, un error en el moment de la signatura del conveni, perquè res de tot el
que hem dit s’hi fa constar per part de l’Ajuntament i, per tant, la Sra. Isabel Valls veu
difícil poder aconseguir el cobrament de la part de la subvenció que s’havia previst per
part de l’Ajuntament, però que no té contemplat, en el seu pressupost, el Departament
d’Ensenyament, en cap cas.
Amb tot, des de la Regidoria d’Ensenyament es treballarà per mirar d’aconseguir la
subvenció .
El Sr. Ramon Vilageliu fa les següents preguntes:
-

Sobre el gasoducte, vol saber si s’han fet ja les constitucions de dret de pas,
ocupacions; el cobrament de les quantitats a aportar per part de l’empresa; i
quan començaran les obres.

El Sr. Miquel Moret explica que estan tancades les negociacions amb els veïns, que
s’ha cobrat l’aportació de 113.000€ a favor de l’Ajuntament, i les obres començaran
entre setembre i octubre aproximadament.
-

Sobre el projecte d’urbanització de Font de Sant Joan, vol conèixer en quina
fase es troba.

L’Alcalde explica que s’ha començat a treballar; hi ha algunes propostes de canvis
relatius a mobilitat. Els veïns estan informats del procés i els treballs que es segueixen.
-

Sobre la cobertura de la plaça d’interventor, vol saber com està la qüestió.
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El Sr. Francesc Montes explica que s’està amb converses amb possibles candidats per
ocupar el càrrec. També explica que al setembre hi haurà la convocatòria per cobrir
places vacants, però la realitat és que hi ha més vacants a ajuntaments que no pas
interventors/es per cobrir-les.

El Sr. Pere Cabot fa la següent pregunta:
- Sobre l’auditoria de comptes, vol saber si ja ha estat contractada i quin cost i termini
es preveu.
El Sr. Francesc Montes explica que està en marxa, atès que era un compromís amb el
municipi. S’ha allargat una mica en el temps, per poder introduir les dades necessàries.
Es preveu que a principis d’octubre l’informe podrà estar elaborat.
El Sr. Joaquim Blanch fa els següents precs:
- Sobre el CAP, uns ciutadans els hi han adreçat la següent queixa:
El CAP els dona hora pel metge i infermeres, fins i tot pel mes de setembre en
algun cas, segons manifesten. A més el servei d’internet ha estat col·lapsat i no es
podien demanar hora per assistències de metges o infermers, per aquestes raons
demanen que la regidora de salut s’interessi i els informi del funcionament del
centre de salut, si es tracta de casos puntuals o si per raons de les retallades en
sanitat, el servei no es pot donar amb la màxima diligència de cara als ciutadans
que pateixen malalties, i alhora, com esta prevista l’atenció en el proper mes
d’agost.
La Sra. Cristina Parera informa dels horaris que hi haurà durant l’estiu, i en general de
les hores de visita que s’estan donant. Diu que els usuaris poden comptar amb el
servei amb normalitat al CAP de Santa Eulàlia o si no, al de Lliçà d’Amunt, a la cruïlla.
Per l’èxit demostrat del servei Bus Exprés de la Vall del Tenes, per la
quantitat de persones que utilitzen l’esmentat servei, se’ls han adreçat veïns del
nostre municipi que han fet la següent sol.licitud:
Que es facin les gestions necessàries per que el servei de Bus Exprés es faci
extensiu al mes d’agost i en tot cas, si estem d’acord, suggerim fer una moció
conjunta de tots els grups municipals, juntament amb els altres ajuntaments de la
Vall del Tenes, per demanar aquesta millora a la direcció general de Transport
Terrestre, organisme de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Miquel Moret diu que ja s’han fet gestions, però la resposta és més aviat que no
s’està gaire predisposat per part de la Mancomunitat a fer-ho possible.
El Sr. Joaquim Blanch fa les següents preguntes:
El dia 10 de juliol es la festivitat de Sant Cristofol i coincideix que la
comunitat cristiana de Santa Eulàlia celebra una missa solemne en honor al Sant,
el mateix dia 10 a les 8 del vespre, com ja estava anunciat. De fa anys, el servei de
manteniment actuava en l’entorn de l’ermita de Sant Cristòfol, per tal de netejar les
voreres, treure les herbes i matolls, amb la finalitat de que, com a mínim un dia a
l’any estigués net i endreçat, per gaudir els ciutadans del dia en honor de Sant
Cristofol.
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Atès de que l’ermita està catalogada dins del patrimoni cultural de Santa Eulàlia i
atès que enguany no s’observa que s’hagi fet cap actuació:
Demanen se’ls informi de si existeix alguna raó, que hagi impedit per part del servei
de manteniment, l’actuació de neteja d’herbes, matolls i de l’entorn de l’ermita i si
es pensa seguir actuant així en els propers anys.
El Sr. Moret respon que fa dos mesos es va fer la neteja, però que ha estat un any
atípic, i l’herba ha crescut molt més que altres anys. L’equip de manteniment
desconeixia que s’anés a celebrar missa en aquest indret, i per això no es va actuar
per deixar-lo net.
En el parc de Sant Simple, al barri de la Serra, les famílies celebren festes
infantils d’aniversaris i d’altres esdeveniments i un cop han acabat la celebració
l’estat del parc queda molt brut i amb deixalles fora del seu lloc, tot pels actes
incívics d’algunes persones que en fan ús. Un grup de ciutadans se’ls ha adreçat
queixant-se de la falta de neteja del parc i per això:
Demanen se’ls informi si existeix alguna regulació, si s’ha de demanar autorització
per aquest ús, o en tot cas se’ls informi de quin servei de neteja s’organitzarà, més
eficaç de l’existent, per tal que el parc resti en les millors condicions per gaudir-ne
la resta de ciutadans i ciutadanes.
El Sr. Moret respon que el parc es neteja dos cops per setmana. S’està pensant en
posar 2 contenidors per facilitar el manteniment de la neteja de l’espai, i en instal·lar-hi
un WC. Per l’ús, no cal permís, ja que és un parc públic.
El servei de neteja al CC La Fàbrica, és molt deficient i alguns veïns ens
han manifestat que tant la sala gran com a resta de la instal.lació, no està net com
hauria d’estar i com desitgen plegats un centre de titularitat municipal, orgull pels
santaeulaliencs.
Per això demanen se’ls informi que farà l’equip de govern al respecte per millorar la
neteja i alhora aprofiti per donar-nos raó de l’eficiència de l’empresa contractada,
tant en personal com en productes de neteja compromesos, en la resta de centres
municipals.
La Sra. Isabel Valls contesta que s’han observat aquestes deficiències i s’han reunit
amb l’empresa de neteja per revisar la planificació i ajustar tot el servei. Se n’està fent
el seguiment. Sobre la sala gran, s’ha demanat pressupost per fer una neteja del terra;
i també s’està treballant en l’estat general d’aquesta sala gran i la seva entrada, per
evitar que hi entri sorra de l’exterior.
- Cada any per les festes de Sant Joan i Sant Pere, i com a conseqüència dels
petards, molts habitatges de Santa Eulàlia, pateixen bretolades, generalment de
gent molt jove, que col·loca petards en les bústies, originant desperfectes i un
despesa indesitjada al veïns que ho pateixen. Segons ens els informen els veïns,
enguany un membre de la policia local, al ser requerit al respecte, va contestar que
això passa cada any i que ell desmunta la seva bústia quan s’acosten aquestes
diades, per no tenir cap problema.
Per aquestes qüestions volen se’ls informi de: Què pensa fer el govern per eradicar
aquests actes incívics. Cóm pensa el govern actuar amb les manifestacions d’algun
membre de la policia local, que teòricament està al servei dels ciutadans per
defensar-los davant de totes les accions incíviques i no pas per justificar les
bretolades i actes dels individus incívics.
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L’Alcalde respon que s’ha intentat minimitzar aquests fets amb més controls i vigilància,
però hem de ser conscients de la dificultat d’evitar-ho al 100%.
-

Sobre la proposta de posar una capa de rodadura a la Font d’Abril, vol saber
si continua en peu aquesta proposta.

La Sra. Valls respon que es va fer una reunió amb els veïns i aquests volen ampliar el
número de carrers sobre els que fer l’actuació. S’ha acordat seguir tractant el tema
després de l’estiu.
El Sr. Agustí Gonzalo fa la següent pregunta:
-

Sobre el CAP, i sobre el dret a rebre una assistència sanitària gratuïta,
pública i de qualitat, i que ha costat molt d’aconseguir, així com el dret a
l’educació, que són dos drets universals. Diu que s’està fent una política de
tancament de plantes, quiròfans, etc, i que afectarà a totes les persones. Vol
saber si per part de l’Ajuntament està previst com es garantirà l’assistència
a tots els veïns de Santa Eulàlia de Ronçana.

La Sra. Cristina Parera explica que el dret a l’assistència sanitària als ciutadans de
Santa Eulàlia està cobert.
El Sr. Gonzalo diu que es refereix al dret a assistència sanitària i les retallades que hi
ha a nivell general, quina serà la implicació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia; vol saber
si s’implicarà o no, quant a les retallades en sanitat.
L’Alcalde diu que des de l’Ajuntament es farà tot el possible per garantir els serveis.
El Sr. Ramon Vilageliu fa les següents preguntes:
-

Sobre la reubicació d’espais i diferents àrees de l’Ajuntament que s’estan
portant a terme o es portaran, i en concret sobre Canal Set i els diferents
grups municipals, volen saber on es situaran.

L’Alcalde explica que Canal Set no es reubicarà, sinó que es quedarà on està
actualment. El que canvia és que no ampliarà les seves dependències en els locals de
l’antiga biblioteca; en aquesta hi anirà esports, joventut i Prevenció en
drogodependències. D’altra banda, on s’ubiquen actualment els Serveis Socials s’hi
emplaçarà el Jutjat i el Registre Civil; als locals de Medi Ambient i PIJ s’hi traslladaran:
Serveis Socials, Medi Ambient, Sorea i RRH; a l’antiga Casa del Mestre hi anirà
algunes entitats que actualment estan a La Fàbrica.
El Sr. Vilageliu emplaça a l’equip de govern a continuar parlant d’aquestes reubicacions
entre tots. Opina que Canal Set és un factor estratègic de gran vàlua i un factor de
cohesió i dinamitzador de cultura. Torna a preguntar on s’ubicaran els grups
municipals.
L’alcalde reconeix la importància de Canal Set, i reitera que no s’està retallant espais,
però opinaven que no era apropiat ampliar el seu espai ubicant-lo allí, quan hi ha
manca d’espais per altres àrees. Explica que els grups municipals estaran a l’edifici de
l’antiga escola bressol, on és ara el Jutjat de Pau.
La Sra. Isabel Valls afegeix que els canvis, els ha motivat l’OAC, perquè es té la
intenció de centralitzar-la prop de l’Ajuntament per oferir millor servei.
-

Sobre l’estalvi de recursos que suposarà la mitja dedicació de dos regidors
de l’equip de govern, vol que expliquin com aconseguiran aquesta estalvi.
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L’Alcalde diu que manté l’oferiment que ja va fer als regidors, d’explicar aquest estalvi
quan els grups ho vulguin.
-

Sobre la propera edició del Tornaveu, volen saber si es continuarà fent, i
quan sortirà el següent número del butlletí.

La Sra. Araceli Polo explica que es continuarà fent, tot i que és possible que amb
menys periodicitat, però la intenció de l’equip de govern és seguir publicant el butlletí.

La Sra. Núria Federico fa la següent pregunta:
-

Sobre com i quan està prevista fer l’ampliació d’una aula més de P3 a
l’Escola Ronçana.

La Sra. Isabel Valls diu que l’aula no té perquè tenir continuïtat, sinó que és necessària
en el moment actual, i en aquest sentit s’ha previst adequar l’antiga aula de
psicomotricitat perquè serveixi a aquest destí.

I a un quart 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

Joaquim Brustenga i Etxauri

La Secretària,

Marina Escribano Maspons

Pàgina 18 de 18

