ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Ordinari
Data: 29 de setembre de 2011
Lloc:
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
Secretària accdntal.
Lurdes Gimeno Maspons

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 29 de setembre de
2011, es van reunir sota la
Presidència del Sr. Alcalde, els
regidors que al marge es relacionen,
assistits pel Secretari, a l’objecte de
celebrar sessió de caràcter Ordinari,
en primera convocatòria, del ple de
l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent ORDRE DEL
DIA:
1. Aprovació de les actes del 7 i 21
de juliol de 2011
2. Informació diversa
3. Donar compte dels decrets i altres
resolucions d'alcaldia
4. Ratificar
nomenament
de
a
regidora de Foment, com a vocal de la
Junta d'Associació d'empresaris i
propietaris del polígon de Can Magre.
5. Ratificació de l'acord de la Junta de
Govern Local d'aprovació de canvi de
model de recollida d'escombraries.
6. Modificació de l'acord de Delegació
de facultats a favor de l'ORGT de la
Diputació de Barcelona
7. Modificació preus públics Escola
Bressol
8. Modificació preus públics cursos
equipaments municipals
9. Mocions
10. Afers urgents i sobrevinguts
11. Precs i preguntes
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DEL 7 I 21 de juliol de 2011
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del Ple de dates 7
i 21 de juliol de 2011, que queden damunt la taula, per acord de tots els regidors,
per motiu del redactat poc acurat pel que fa la del dia 7, i pel que fa a la del 21,
pel desacord del Sr. Joaquim Blanch en la seva intervenció en el punt de
l’adjudicació del bar del CC La Fàbrica.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
L’alcalde informa que atès que al poble no hi ha servei de fotocopiadora i atès el
gran volum de fotocopies que es fan majoritàriament per les entitats del municipi,
s’ha instal·lat a l’Ajuntament una fotocopiadora autoservei amb moneder, al preu
de 10 cèntims per còpia, evitant d’aqueta manera volum de feina a l’OAC i despesa
a l’Ajuntament.
Pel que fa a l’auditoria s’informa que a mitjans o finals d’octubre ja es disposarà de
les dades.
El regidor Francesc Montes informa que en el ple de 21 de juliol es va donar
compte dels comptes generals i que avui se’ls convocarà per reunir-se la Comissió
Especial de comptes el proper dia 18 d’octubre a les 5 h. de la tarda en primera
convocatòria i a les 5,30 h. en segona.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Es dóna compte al ple dels decrets i altres resolucions d’alcaldia dictades des l’1 de
juliol al 31 d’agost (números de decret del 182 al 222)
4. RATIFICAR NOMENAMENT DE LA REGIDORA DE FOMENT, COM A VOCAL
DE LA JUNTA D'ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS I PROPIETARIS DEL POLÍGON
DE CAN MAGRE
Vista la resolució d’alcaldia de data 9 d’agost de 2011, núm. 218/2011 sobre el
nomenament de la regidora de Foment Sra. Isabel Valls i Bassa, com a vocal de la
Junta de l’Associació d’empresaris i propietaris del Polígon de Can Magre,
constituïda en data 20 de juliol.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 218 de data 9 d’agost de 2001 sobre
el nomenament de la regidora de Foment Sra. Isabel Valls i Bassa, com a vocal de
la Junta de l’Associació d’empresaris i propietaris del Polígon de Can Magre.
El regidor Pere Cabot, demana la participació en l’esmentada Junta d’Associació i
propietaris del Polígon de Can Magre d’un representant de cada grup.
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L’Alcalde contesta que es plantejarà aquesta proposta a la Junta i que ja se’ls
comunicarà quelcom.
La regidora Isabel Valls informa que va demanar a la Junta si calia representació
per part de l’ajuntament i la resposta va ser que si i que era necessari que un
representant de l’Ajuntament formés part de la junta al ser propietaris de dues
parcel·les del polígon, i que aquest és el motiu del nomenament.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
5.

RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
D'APROVACIÓ DE CANVI DE MODEL DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Vist l’acord de la Junta de Govern Local pres en data 21 de juliol de 2011,
d’aprovació de canvi de model de recollida d’escombraries i que diu el següent:
“A Santa Eulàlia de Ronçana es recullen les escombraries porta a porta des del
maig de 2006. Les fraccions de recollida per a domicilis i activitats econòmiques
han estat des de llavors les de residu mínim (orgànica, inorgànica, paper i cartró,
bolquers).El vidre no es recull porta a porta sinó que hi ha distribuïts bujols per
donar servei a tot el municipi. Els calendaris de recollida als domicilis són tres, un
per cada zona del municipi.
Per motius organitzatius i d’estalvi econòmic (vegeu informe adjunt de serveis
ambientals) es vol passar de tres calendaris a un de sol per tots els habitatges del
municipi. De la mateixa manera i per les mateixes raons, es creu convenient
passar del model Residu Mínim al model convencional de les 5 fraccions (orgànica,
envasos, paper i cartró, vidre i resta). Tal i com es fa actualment, la recollida de
totes les fraccions menys el vidre es realitzarà porta a porta.
El canvi de fracció també implicarà un canvi en la planta de gestió actual de la
brossa inorgànica. Es deixarà de portar la fracció inorgànica a la planta de Molins
de Rei i es portarà a la planta de Santa Maria de Palautordera el que suposa un
important estalvi econòmic.
Aquest canvis entraran en vigor el 12 de setembre coincidint amb l’inici del
calendari escolar, i requeriran una campanya per tal d’informar tots els usuaris del
servei de recollida d’escombraries.
Es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Passar del model de recollida d’escombraries Residu Mínim al model de les
5 fraccions (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta).
Segon.- Canviar els calendaris de recollida domiciliària passant de tres zones a
una, i el calendari d’activitats econòmiques per racionalitzar el servei.
Tercer.- Resoldre el Protocol de col·laboració que l’Ajuntament va signar amb
l’Agència de Residus de Catalunya, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i la resta de municipis residu mínim.
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Quart.- Notificar aquests acords a l’Agència de Residus de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquests acords a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus.
Sisè.- Notificar aquests acords als municipis Residu Mínim (Molins de Rei, Torrelles
de Llobregat, el Papiol, Corbera de Llobregat i Castellbisbal).”
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 21 de juliol de 2011, pel
qual es va aprovar el canvi de model de recollida d’escombraries.
El regidor Ramon Vilageliu manifesta que el seu grup hi està d’acord, ja que des de
l’any 2006 que es va instaurar el servei porta a porta ha comportat grans beneficis
i que un 76 o 77 % de les persones reciclen, això fa que sigui un poble modèlic al
respecte, aconseguit en gran part per la pedagogia i sensibilització que es va fer en
el seu moment pel canvi de procés. Es queixa però, que en aquest canvi la
informació ha estat escassa, breu i amb moltes disfuncions en la informació, cosa
que vol remarcar especialment. Creu que s’ha de fer una altra campanya
informativa, que es digui també que es pensa fer amb les persones que
s’equivoquen a l’hora de reciclar i per últim la recollida dels grans productors de
deixalles era diària i ara no, què es pensa fer?
El regidor Miquel Moret agraeix l’aportació del regidor i contesta que el canvi de
model ha estat molt ràpid per motius econòmics, i calia reduir despeses
ràpidament, aquesta ha estat la primera mesura, ja que això representarà un
estalvi de 47.000 € anuals, reconeix que potser ha faltat més informació, però calia
actuar ràpid, tot i la contractació d’un informador, la col·laboració de l’Agent Cívic
i de la Campanya informativa.
El regidor Quim Blanch vol fer dues reflexions al respecte.
En 1er lloc, diu que el seu grup dubta de l’estalvi que es pugui produir amb aquest
canvi de model, ja que per aconseguir-ho seria necessària una excel·lència en el
reciclatge, per altre banda, si hi ha estalvi, aquest, s’ha d’aplicar reduint el rebut
del contribuent.
En 2on lloc, creu que es donen greus problemes de procediment en l’aprovació
d’aquest canvi de model, ja que segons li consta li correspon al Ple i no a la Junta
de Govern Local, i en tot cas segons s’especifica en el ROAS seria possible
l’aprovació per part de la Junta sempre que hi hagués una proposta consensuada
per tots els grups polítics de l’Ajuntament. Manifesta que el seu grup votarà en
contra i que es reserven del dret de fer al·legacions al respecte.
L’Alcalde respon que comprovarà si s’ha actuat erròniament, i que el procediment
s’ha fet d’aquesta manera després de l’assessorament que s’ha rebut i que deia
que es poder fer així.

4

El regidor Agustí Gonzalo és de la mateixa opinió que el grup d’I-ERC, i afegeix que
hi ha hagut precipitació, poca informació. Pot estar d’acord en el fons, però no en
la forma com s’ha tractat aquest assumpte.
El Sr. Vilageliu en referència a la intervenció del PSC, demana que s’aprovi de
manera correcta, cal revisar i assessorar-se del procediment correcte i que per
aquest motiu, per una manca de formalitat, el seu grup votarà en contra.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 7 vots a favor (6 de CiU i 1
del PP) i 6 vots en contra ( 3 d’I-ERC 2 del PSC i 1 d’ICV)
6.

MODIFICACIÓ DE L'ACORD DE DELEGACIÓ DE FACULTATS A FAVOR DE
L'ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès que en el Ple de data 21 de juliol de 2011 es va adoptar l’acord de delegació
de diverses facultats a l’Organisme de recaptació i gestió tributària de la Diputació
de Barcelona.
Atès que s’ha de modificar l’abast de les delegacions per ajustar-lo a aquelles
tasques que es deleguen, que són les pròpies de recaptació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar l’acord de delegació adoptat en el Ple de la corporació en data 21
de juliol de 2011, en el sentit de modificar els apartats de l’acord segons el
següent:
...on diu “ 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... ha de dir ...” A l’empara de la previsió legal, aquest
Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les facultats
recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest
dictamen, s’enumeren
..on diu “ 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:.... ha de dir “ .. I.- Taxa per l’aprofitament especial de zona
reservada per aparcaments de vehicles abastant la facultats de recaptació que a
continuació s’enumeren:”...
On diu:..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:.... ha
de dir” II- Preus públics per a la prestació del servei d’escola bressol Municipal,
abastant la facultats de recaptació que a continuació s’enumeren...”
On diu.... “III.- Preus públics dels diversos cursos realitzats a les instal·lacions
municipals, abastant les facultats de gestió i recaptació que a continuació
s’enumeren:....ha de dir ...” III.- Preus públics dels diversos cursos realitzats a les
instal·lacions municipals, abastant les facultats de recaptació que a continuació
s’enumeren”....
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Segon.- Aprovar el text definitiu de l’acord de delegació un cop introduïdes les
modificacions aprovades i que queda de la següent manera:
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 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
116.1- que 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
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 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
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II.- Preus públics per a la prestació del servei d'escola bressol Municipal, abastant
les facultats de 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

III.- Preus públics dels diversos cursos realitzats a les instal·lacions municipals,
abastant les facultats de 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.
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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.
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
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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
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. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. 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.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. 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. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de

constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f. 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.
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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
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. Qualssevol 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 regidor Pere Cabot demana si aquest nou acord de modificació, ha estat per
motius d’errors, que faran menys feina o per un mal redactat.
El regidor Francesc Montes explica que l’Organisme de Gestió Tributaria de la
Diputació de Barcelona va passar a l’ajuntament el redactat de l’acord on es
facultava la gestió i recaptació de tributs, quan la realitat és que ells no gestionen
només recapten, no hi ha hagut cap canvi només ha estat una qüestió semàntica.
El regidor Pere Cabot manifesta que el seu grup es va abstenir en l’aprovació
d’aquest mateix punt en el ple del dia 21 de juliol, entre d’altres motius per no
disposar de tota la informació del cost que això representava a l’Ajuntament, i
donat que el regidor els hi va dir que ja els hi faria arribar aquest informació i que
no ha estat així, es tornaran a abstenir.
El regidor Francesc Montes els informa que el cost per l’Ajuntament és d’un
diferencial aproximadament d’uns 3000 euros, hi havia el dubte sobre que
passaria amb el cost dels rebuts retornats, però en aquest cas tampoc suposarà
cap cost per l’ajuntament ja que els interessos que es generen són a favor de
l’Ajuntament i el que sí que és íntegre per l’Organisme són els recàrrecs. És cert
que no ha fet arribat la informació que demanaven, però li consta que per part de
l’Organisme s’estan replantejant els percentatges de gestió que apliquen als
municipis, i que això pot fer que el cost baixi o no, en el moment en que disposi
d’aquesta informació els hi farà arribar els números.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 10 vots a favor (6 de CiU , 1
del PP, 2 del PSC i 1 d’ICV ) i 3 abstencions d’I-ERC.
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7.- MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA BRESSOL
D’acord amb el que disposa 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament
pot establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació
sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern.
Els preus públics que es regulen constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats o serveis de competència municipal.
Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les persones o entitats privades que actualment concorren en la realització
d’activitats similars a les que es desenvolupen, el preu públic es transformarà en
taxa. En cas de resultar preceptiva la transformació referida, l’Ajuntament aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, que entrarà en vigor a partir de la data
en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
Quan els preus públics pels serveis o activitats de competència local hagin de
transformar-se en taxa, no serà precís realitzar la notificació individual a què es
refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la
quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al
que substitueix. També serà d’aplicació en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Estan obligats al pagament
es beneficiïn de la prestació
del moment que s’inicia la
poden exigir el dipòsit previ

dels preus públics les persones o entitats que sol·licitin o
de serveis o realització d’activitats. Obligació que neix des
prestació del servei o realització de l’activitat, si bé, es
del seu import total o parcial.

La quantia dels preus públics serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. Dir que l’import dels preus
públics han de cobrir el cost del servei prestat o l’activitat realitzada; si bé, per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin es podem preveure
per sota del límit, cas en el que els pressupostos hauran de consignar les dotacions
oportunes.
Vistes les propostes tècniques de preus públics formulades, i l’informe de la
Intervenció.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.-Aprovar els preus públics per la prestació de serveis i/o realització
d’activitats de competència municipal que es detallen tot seguit: Servei Escola
Bressol, segons les tarifes que s’annexen.
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SEGON.- Establir i aprovar per al curs escolar 2011-12 el següent calendari fiscal.
Preus públics
Escola Bressol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

data inici
voluntària
01/09/2011
30/09/2011
28/10/2011
01/12/2011
30/12/2011
27/01/2012
01/03/2012
30/03/2012
27/04/2012
01/06/2012
29/06/2012
26/07/2012
31/08/2012
01/10/2012
31/10/2012

data fi
voluntària
31/10/2011
30/11/2011
30/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
30/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
29/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
28/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012

TERCER.- Publicar l’acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del BOP
QUART.- Instar l’Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords.
ANNEX: PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL
*Tarifa 1. Quota mensual d’escolaritat
170€ X 10 mensualitats
Tarifa 2. Altres serveis:
Quota
Quota
Quota
Quota
Quota

menjador diari fixa
menjador esporàdic
acollida matinal diària de 8 a 9
acollida matinal esporàdica
acollida matinal fixa de 2/4 de 9 a 9

7,10
8,20
2,00
3,00
1,00

€
€
€
€
€

dia
dia
dia
dia
dia

* Les quotes de la tarifa 1, es bonificaran en 10€ mensuals pels empadronats a
Santa Eulàlia de Ronçana.
La regidora Núria Federico intervé per explicar que el finançament de l’Escola
Bressol és a tres parts iguals, Ajuntament, Generalitat i famílies, tenint en compte
que la Generalitat ha reduït la seva aportació per alumne l’Ajuntament haurà de fer
més aportació i el fet de que es rebaixi la quota a les famílies de fora de Santa
Eulàlia, vol dir que l’Ajuntament també haurà de subvencionar-les més, i amb el
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greuge de que els de fora no paguen impostos en el municipi, creu que amb
aquestes quotes l’Ajuntament redueix les aportacions pels nens de Santa Eulàlia i
s’augmenta pels de fora, per aquest motiu votaran en contra.
La regidora Isabel Valls li respon que la tercera part dels costos directes que costa
a l’Ajuntament és un plantejament per l’exercici 2011 i que pel 2012 no serà així.
El cost no se sap i serà en funció de les matrícules, però si que serà més de la
tercera part, ja que el Departament d’Ensenyament envia menys diners per
alumne, s’ha de veure la situació del curs, hi ha despeses fixes i al tenir menys
alumnes és més car, s’ha de compensar les despeses i això es fa per captar més
alumnes, i que hi ha molts alumnes de fora.
La regidor Núria Federico diu que els alumnes de fora van venir amb preus d’abans
i que vénen per la qualitat i no pel preu.
La regidora Isabel Valls li contesta que s’ha fet així per incentivar la matrícula
d’alumnes, que és el que s’aconsella quan hi ha més oferta que demanda.
El regidor Pere Cabot diu que no li sembla lògic que es rebaixi el preu als de fora
que venien l’any passat i que per els de Santa Eulàlia sigui més car creu que és un
perjudici per les famílies de Santa Eulàlia.
La Sra. Isabel Valls li contesta que 8€ li sembla una quantitat molt raonable i que
s’ha actuat amb molt de sentit comú.
El regidor Joaquim Blanch comenta que no li quadren els números que els 21
alumnes de fora ja hi eren l’any passat i que aquests deixen de pagar el 30% i per
tant s’ingressa menys.
La regidora Isabel Valls li respon que 5 dels alumnes nous de l’Escola l’Alzina, 4 són
de fora. I de la escola de la Font del Rieral no li pot respondre perquè no té les
dades exactes.
El regidor Joaquim Blanch demana números i dades i que subscriu el que diu el
grup d’I-ERC.
El regidor Agustí Gonzalo està d’acord amb la regidora Isabel Valls per estalviar
dèficit, creu amb la solidaritat dels pobles, i que no s’ha de primar només els de
Santa Eulàlia, amb el que no està d’acord, és amb el plantejament de conformisme
davant de les retallades que s’estan duent a terme i que s’han de buscar recursos
suficients perquè ningú es quedi sense portar els nens a l’escola per un problema
de preu..
El regidor Quim Blanch diu que aquest tema és de competència absoluta de la
Generalitat que es va signar un conveni en que els cost de l’Escola Bressol es
dividia en tres parts iguals, Generalitat, Ajuntament i famílies i ara la Generalitat
retalla la seva aportació i traslladen als Ajuntaments una cosa que és d’ells, creu
que aquest problema pot acabar en que els Ajuntaments hàgim de recórrer a la
Diputació a demanar ajudes quan és la Generalitat qui en té la competència, i creu
que aqueta disfunció molt clara de la Generalitat va en detriment de l’estat del
benestar i això no s’hauria de permetre de cap manera .
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Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 8 vots a favor (6 de CiU , 1
del PP i 1 d’ICV ) i 5 vots en contra(3 d’I-ERC i 2 del PSC).
8.- MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS CURSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
D’acord amb el que disposa 41 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament
pot establir preus públics per la prestació de serveis o realització d’activitats de
competència local, sempre que no concorrin cap de les circumstàncies especificades a
l’article 20.1.b) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’establiment o modificació dels preus públics correspondrà al Ple de la Corporació
sens perjudici de les seves facultats de delegació en la Junta de Govern.
Els preus públics que es regulen constitueixen prestacions patrimonials de caràcter
públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de les
activitats o serveis de competència municipal.
Si amb posterioritat a l’establiment d’aquest preu públic, cessessin en la prestació del
servei les persones o entitats privades que actualment concorren en la realització
d’activitats similars a les que es desenvolupen, el preu públic es transformarà en
taxa. En cas de resultar preceptiva la transformació referida, l’Ajuntament aprovarà
l’Ordenança fiscal corresponent reguladora de la taxa per la prestació de serveis o
realització d’activitats de competència local, que entrarà en vigor a partir de la data
en que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província la seva aprovació definitiva.
Quan els preus públics pels serveis o activitats de competència local hagin de
transformar-se en taxa, no serà precís realitzar la notificació individual a què es
refereix l’article 102.3 de la Llei General Tributària, sempre que el subjecte passiu i la
quota de la taxa coincideixin amb l’obligat al pagament i l’import del preu públic al
que substitueix. També serà d’aplicació en el supòsit que la quota de la taxa resulti
incrementada respecte de l’import del preu públic al que substitueix, sempre que
aquest increment es correspongui amb una actualització de caràcter general.
Estan obligats al pagament
es beneficiïn de la prestació
del moment que s’inicia la
poden exigir el dipòsit previ

dels preus públics les persones o entitats que sol·licitin o
de serveis o realització d’activitats. Obligació que neix des
prestació del servei o realització de l’activitat, si bé, es
del seu import total o parcial.

La quantia dels preus públics serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. Dir que l’import dels preus
públics han de cobrir el cost del servei prestat o l’activitat realitzada; si bé, per raons
socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin es podem preveure
per sota del límit, cas en el que els pressupostos hauran de consignar les dotacions
oportunes.
Vistes les propostes tècniques de preus públics formulades, i l’informe de la
Intervenció.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.-Aprovar els preus públics per la prestació de serveis i/o realització
d’activitats de competència municipal que es detallen tot seguit: Cursos que es
realitzen al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica, segons les tarifes que s’annexen.
SEGON.- Establir i aprovar per
Preus públics
cursos Centre
Cívic i Cultural
La Fàbrica
Setembre
2011
Octubre
2011
Novembre
2011
Desembre
2011
Gener
2012
Febrer
2012
Març
2012
Abril
2012
Maig
2012
Juny
2012
Juliol
2012
Setembre
2012
Octubre
2012
Novembre
2012
Desembre
2012

al curs escolar 2011-12 el següent calendari fiscal.
data inici
voluntària
01/09/2011
30/09/2011
28/10/2011
01/12/2011
30/12/2011
27/01/2012
01/03/2012
30/03/2012
27/04/2012
01/06/2012
29/06/2012
26/07/2012
31/08/2012
01/10/2012
31/10/2012

data fi
voluntària
31/10/2011
30/11/2011
30/12/2011
31/01/2012
29/02/2012
30/03/2012
30/04/2012
31/05/2012
29/06/2012
31/07/2012
31/08/2012
28/09/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012

TERCER.- Publicar l’acord a través del tauler d’edictes de l’Ajuntament i del BOP
QUART.- Instar l'Alcaldia pel desplegament i l’execució d’aquests acords.

ANNEX: PREUS PÚBLICS A APLICAR PELS CURSOS QUE ES REALITZEN AL
CENTRE CÍVIC I CULTURAL LA FÀBRICA.
GUITARRA
ANGLÈS
ANGLÈS NENS
ALEMANY
FRANCÈS
FRANCÈS NENS
CATALÀ
DIBUIX
TAI TXÍ
TAI TXÍ NENS
IOGA 3 H
IOGA 2 H
LABORS
BALLS DE SALÓ
SEVILLANES

22
22
18
22
22
18
10
28
25
20
25
18
22
40
20

€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
€/mes
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Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per UNANIMITAT.
9.- MOCIONS
9.1.-MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emes l’auto del 28 de juliol que
insta a la Generalitat a que en el termini de dos mesos s’adoptin mesures per
adaptar el sistema d’ensenyament a la nova situació creada per les sentències del
Tribunal Suprem espanyol contra el model lingüístic en l’escola catalana.
Les sentències que el Tribunal Suprem espanyol ha dictat qüestionen el paper del
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet atempta
clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit
els darrers 20 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de la
llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i
cohesió social.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha donat
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part
de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe
PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot
superior a la mitjana de l’Estat espanyol. Aquest model lingüístic ha contribuït de
manera decisiva a pal!liar el greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de
Catalunya, respecte del castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que
s’ha demostrat eficaç en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres
onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país.
Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament prendre els acords següents:
Primer: manifestar el rebuig a l’auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
i a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en perill el sistema
d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia,
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
Tercer: instar el parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb
aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació
de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Quart: fer arribar aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs català i
espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés dels
Diputats, el Senat espanyol i a les associacions de la Comunitat Educativa de Santa
Eulàlia de Ronçana”.
L’Alcalde explica que aquesta moció s’ha consensuat amb tots els partits menys
amb el PP.
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El regidor Agustí Gonzalo manifesta que votarà a favor d’aquesta moció però vol
deixar constància, de que volia un altre punt on s’instés a les forces públiques el
compromís de no pactar amb el PP i Ciutadans per posar en perill aquest model i
generar un conflicte que no existeix per l’obtenció d’un rèdit electoral.
El regidor Joaquim Blanch comenta que està totalment d’acord amb aquesta moció
que empara el sentiment de tot un poble, malauradament tant el PP i Ciutadans
tenen una altra visió del tema i votaran al debat política general Parlament en
contra de la resolució en defensa de la llengua, afortunadament el seny impera als
altres partits que si que votaran a favor, censura les estratègies polítiques
d’aquests dos partits, sense que els hi preocupi els desencís malestar de les
persones i volen complicar la convivència entre els ciutadans i ciutadanes del
nostre país
El regidor Ramon Vilageliu vol recollir el compromís que ha dit el Sr. Agustí
i
opina que és una mostra de gran maduresa per la seva part, i agraeix a ell i a
tothom que s’hagi fet aquesta moció, perquè es tracta d’un compromís molt gran
pel bé de l’escola catalana, opina que sense un gran compromís per part de tots,
ens trobarem en un futur proper, que això no tirarà endavant.
L’alcalde aclareix que aquesta moció que s’ha consensuat per part dels tots els
grups menys el PP, l’ha presentat SOM ESCOLA, i que la regidora d’ensenyament
juntament amb els directors de les escoles li va donar suport absolu i es va penjar
a totes les escoles.
El regidor Francesc Montes diu que ser català no es patrimoni de qui porta
l’estalada, ser català es porta al cor i ell se sent tant o més català que el que porta
l’estalada , que quan governava CiU amb el President Jordi Pujol es va mantenir
una bona harmonia amb tots els partits i ara amb el tripartit s’ha radicalitzat, creu
que qui vol treure’n rendiment polític són tots els partits, excepte el Partit Popular i
que aquest és un tema supra-municipal que no toca al municipi, per aquest motiu
s’abstindrà.
El regidor Agustí Gonzalo fa la intervenció en castellà, perquè aquesta és una
llengua que admira, estima i a més és la seva llengua materna, però que aquesta
moció no te res a veure amb el nacionalisme, te a veure en que Catalunya és una
comunitat majoritàriament lingüista català i al marge de nacionalismes, el tema
està en l’alteració d’aquest model que comporta dues comunitats lingüístiques i el
risc convivència social, creu que no és una qüestió de nacionalismes ni de rèdits
politics.
El regidor Ramón Vilageliu manifesta que està totalment d’acord amb una bona
part del que ha dit el Sr. Montes pel que fa al tema de la senyera per ser català,
tots som catalans, independentment de si es parla català o castellà, però com a
català i com a opció política d’ I-ERC creuen en la defensa de la llengua catalana a
les Escoles.
La regidora Isabel Valls manifesta que està d’acord amb moltes de les coses que
s’ha dit en aquest debat i que també discrepa de moltes altres, però del que es
tracta és d’aprovar una moció que ja està escrita i a la que se li ha de donar tot el
suport.
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Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 12 vots a favor dels grups
CiU, I-ERC, PSC i ICV, i 1 abstenció del PP.
9.2.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció). l’Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana en fa una valoració positiva del mateix, considerant-lo un bon
instrument d’intervenció social que ha facilitat que moltes persones superin les
dificultats socioeconòmiques per les que han passat i que evita l’extrema pobresa.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana considera que el PIRMI és un bon
programa que cal millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se
més a la realitat actual, adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que
es plantegen, fugint de la criminalització de les persones participants en el
programa i evitant el manteniment de possibles situacions irregulars d’alguns/es
perceptors/es de la RMI amb un major nombre de professionals d’acompanyament
i suport.
Per a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana la lluita contra la pobresa i
l’exclusió social són qüestions fonamentals i que es considera que el grau de
desigualtat d’una societat afecta de forma directa el benestar de la ciutadania, al
seu futur i a la mateixa capacitat de desenvolupament econòmic.
Atès que Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol,
de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern
de la Generalitat ha decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i
ha aprovat, el 30 d’agost de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la
renda mínima d'inserció que modifica sustancialment els requisits per participar i
mantenir-se al programa.
Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips
socials bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el
manteniment i la sortida dels ciutadans i ciutadanes del Programa
Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), essent els i les
professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui coneixen les
situacions concretes que hi ha darrera dels expedients.
Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de
beneficiaris de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i
reforçar la solidaritat i el compromís vers els/les que més pateixen.
Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen
situacions molt precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics
extremadament reduïts; persones en situació de pobresa extrema on sovint s’hi
afegeixen greus dificultats socioeducatives i de salut.
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem
parlant del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de
prestacions que conforma el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs
que tenen les persones sense feina i amb la resta de prestacions esgotades. És una
prestació de supervivència per moltes persones i també per moltes famílies amb
infants a càrrec que pateixen indirectament la pobresa.
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Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar
Social, celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del
25 de juliol, es va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de
la RMI, que modifica diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis
professionals, els sindicats, la patronal del sector, les entitats socials presents, i el
món local van manifestar el seu malestar per haver rebut una convocatòria sobtada
que impedia aportar millores a la proposta de Decret .
Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït
s’han realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups
parlamentaris, amb el món local, i els sindicats i les entitats socials.
Atès que manquen recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment
acurat dels beneficiaris de la RMI, així com també serveis i recursos de formació i
orientació laboral per ajudar-los a millorar la seva situació.
El grup municipal d’ICV-EUiA-E proposa al Ple de la corporació el següents acords:
ACORDS
Primer.- Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria
d’Empresa i Ocupació la preocupació de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
a les seves darreres decisions en relació al PIRMI i les seves conseqüències al món
local, als i les tècniques dels Serveis Socials Bàsics i a les moltes persones que
participen del PIRMI, així com un retrocés en les línies de treball que ajuden a
afavorir la igualtat i els drets a tota la ciutadania.
Segon.- Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i dels Serveis Socials Municipals de
participar del debat per la reforma del Programa Interdepartamental de la Renda
Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un nou Pla contra la Pobresa a Catalunya.
Tercer.- Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa
i Ocupació un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i
que aquests puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI,
així com un major nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als agents
socials, al Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer
Sector Social.
El regidor d’ICV Agustí Gonzalo explica que donar suport a aquesta moció és fer
esment que un sector de la població està en risc d’enforsar-se i que aquest tipus de
subsidi cal mantenir-lo, suprimir-lo comportaria molts riscos.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per UNANIMITAT.
9.3.- MOCIÓ DE CENSURA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
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En l’actual situació de crisi econòmica i social. Davant de les retallades de drets i
prestacions socials que estem patint la majoria de la població, especialment els
treballadors i les treballadores, tant els assalariats com els que ho són per compte
propi, així com els petits empresaris.
CONSIDEREM :
Que aquesta reforma de la Constitució és especialment greu per raons tant de
forma com de fons.
Raons de fons perquè aquesta reforma és una reforma ideològica. Una reforma que
implica hipotecar el futur dins d’un model constitucional neoliberal. Una reforma
que fixa per llei el sostre del dèficit públic, i prioritza per llei el pagament del deute
públic. Una reforma feta per acontentar els mercats, en comptes d’una reforma
fiscal progressiva, per garantir els ingressos que permetin la continuïtat de l’escàs
estat del benestar que hem assolit i que tant ens ha costat d’aconseguir. Una
reforma de la Constitució que posa en perill la continuïtat d’aquest escàs estat del
benestar, mentre els pressupostos generals de l’estat continuen garantint la
despesa militar, la despesa en seguretat o la generosa aportació a l’església.
Raons de forma perquè desprès de repetir durant anys, per activa i per passiva, el
perill que representava “obrir el meló” de la constitució, de cop i volta com a fruit
d’un obscur pacte PSOE-PP, al que no va poder afegir-se CiU per falta d’invitació,
s’ha modificat d’un dia per l’altre, amb el greu dèficit democràtic de no se
referendada per la ciutadania.
Considerem que no s’ha pogut modificar la constitució per introduir, garantir o
refermar els drets individuals o col·lectius del ciutadans, però en canvi si s’ha pogut
modificar per garantir que l’Estat prioritzarà el pagament del deute, per sobre de
qualsevol necessitat bàsica dels ciutadans.
Per contra considerem que qualsevol reforma de la constitució hauria d’haver estat
en el sentit de:
- Garantir la despesa pública en serveis socials, educació i sanitat.
- Acabar amb el frau fiscal, reconegut per estaments oficials entre 60 i 80.000
milions euros, cosa que permetria saldar el deute públic.
- Acabar amb el privilegi fiscal de les grans fortunes, fent que paguin
proporcionalment el que paguen les rendes del treball.
- Però sobre tot que una reforma de la constitució hauria de ser ratificada en
referèndum pels ciutadans.
Per això demanem que aquest ple prenguin el següents
ACORDS:
Primer.- Demanar al President del Govern d’Espanya, que aquesta modificació de la
constitució sigui referendada per tots els ciutadans i ciutadanes de l’estat espanyol.
Segon.- Traslladar aquests acords al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, als Presidents del
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Congrés del Diputats i del Senat, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés del Diputats i del Senat, a la FMC i,
a l’ACM.
El regidor d’ICV Agustí Gonzalo, explica el contingut de la moció, i que a banda del
seu desacord amb el fons de la qüestió, és en la forma com s’ha fet, fins ara la
constitució era intocable i en canvi ara s’ha modificat sense que hagi estat
referendada.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA per UNANIMITAT.
10.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
10.1. Aprovació de la urgència
L’alcalde explicà la urgència de l’acord relatiu a la modificació de plantilla del
personal de l’Ajuntament per amortització de dues places de funcionari i cinc places
de personal laboral, en el sentit que aquest acord es competència del Ple, i donat
que el proper ple de novembre s’espera que sigui prou carregós al ser el Ple on
s’aprovaran les taxes municipals i les Ordenances Fiscals, i assessorats per les
persones adients, s’ha cregut necessari passar aquest punt com afer urgent en
aquest ple.
Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per unanimitat
Votació de la proposta relativa a la modificació de la plantilla del personal
d’aquest Ajuntament per amortització de dues places de funcionari i cinc
places de personal laboral.
ANTECEDENTS
A la plantilla de personal actualment vigent figuren les següents places:
Personal funcionari:
- Agent del cos de la Policia Local, Escala Bàsica, grup C2.
- Agent del cos de la Policia Local, Escala Bàsica, grup C2.
Personal laboral:
- Mestra, lloc de treball mestra d’escola bressol.
- Educadora, lloc de treball educadora d’escola bressol.
- Educadora, lloc de treball educadora d’escola bressol.
- Auxiliar administratiu/va, lloc de treball auxiliar administratiu/va de serveis
personals: no figura la plaça en la plantilla tot i haver estat reconeguda la condició
de tasques permanents per decret d’alcaldia de reconeixement de la condició
d’indefinida no fixa.
- Arquitecte, lloc de treball arquitecte municipal: no figura la plaça en la plantilla
tot i que les seves funcions son considerades permanents.
La situació de les finances municipals obliga a limitar al màxim la despesa i, pel
que fa a tots els serveis municipals essent especialment urgent i rellevant la
supressió, mitjançant la seva amortització, de dues places d’agent de la Policia
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Local actualment vacants com a conseqüència de la situació d’excedència
voluntària dels seus titulars.
Igualment, la tendència que es preveu de disminució de les matriculacions a les
escoles bressols, unit al fet de la retallada en la transferència de recursos per part
de l’Administració titular del servei, Generalitat de Catalunya, a dia d’avui les
escoles bressol donen un dèficit d’un 51.46%, determina la necessitat de reduir els
costos de personal concretats en tres places: un de mestra i un altre d’educadora,
a més d’amortitzar igualment la plaça d’educadora que ha quedat vacant com a
conseqüència de la defunció de la seva titular.
Pel que fa a les tasques administratives, la optimització de recursos fa que les
tasques d’aquest personal puguin ser assolides per la resta fent innecessari un lloc
de treball ocupat interinament, es a dir, sense haver accedit superant les proves
d’accés previstes legalment.
La davallada amb la tramitació de llicències urbanístiques i en general en totes les
funcions pròpies de l’arquitecte municipal, com ara, planejament, gestió i disciplina
urbanística obliguen igualment a amortitzar aquesta plaça.
Donades les dificultats de tresoreria que comprometen seriosament la possibilitat
de fer front a la despesa de personal, unit al tancament de les matriculacions a les
escoles bressol i a la definició funcional de les tasques del personal administratiu,
es fa imprescindible procedir a modificar la plantilla amb l’amortització de les
places descrites anteriorment.
2.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal, reconegut a l’article 140 de
la Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com
estableix l’article 4 art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos públics que els són encomanats
i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i l’article 7,
núm. 1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització
es desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i
següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
L’article 27, punt 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei dels ens locals permet la modificació de la
plantilla amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva
vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió
i millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també
si respon a criteris d’organització administrativa interna.
3.- Vist l’informe jurídic emès pel lletrat senyor Santiago Sáenz Hernáiz per
encàrrec de l’Associació catalana de Municipis i Comarques, d’acord al qual, i pel
que respecta al personal laboral, s’han de mantenir de manera preferent els llocs
de treball ocupats per personal laboral fix, es a dir, aquells que han accedit
superant els processos selectius de provisió. Per tant, l’amortització afectarà al
personal que ocupa la plaça sense haver superat aquells processos i que, per tant,
tenen la condició de treballadors indefinits però no fixes.
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4.- En execució de les competències d’autoregulació, procediria, doncs modificar la
plantilla d’aquest ajuntament mitjançant l’amortització de dues places de funcionari
i cinc de personal laboral.
5.- Pel que fa a la plaça d’auxiliar administrativa de serveis personals i la plaça
d’arquitecte municipal ocupades per personal laboral indefinit però no fix, haurien
de figurar a la plantilla donat el seu caràcter de permanent, d’acord a allò establert
a l’article 16.3 del Reglament de Personal al servei dels ens locals. Per tant, donat
el reconeixement explícit d’aquesta condició de personal laboral indefinit, procedeix
abans de la seva amortització modificar la plantilla amb la creació de les dues
places per immediatament amortitzar-les.
La creació de les dues places serà de caràcter estrictament formal donat que
immediatament després s’amortitzaran, per la qual cosa, no s’infringeix la limitació
continguda a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2011.
6.- La tramitació de la modificació de la relació de la plantilla exigeix: aprovació
inicial pel Ple (article 52, núm. 2, j) del Text refós de la Llei Municipal i de règim
local de Catalunya, exposició pública previ anunci al BOP o al DOGC en el seu cas,
per termini de quinze dies, considerant-se aprovada definitivament si dins aquest
termini no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per a resoldre-les (article 169 de la llei d’hisendes locals). De l’acord
d’aprovació definitiva s’ha de trametre còpia al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i s’ha de publicar íntegrament
al BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya).
Vistos els informes citats, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal i relació
de llocs de treball en els següents aspectes:
1. Amortitzar dues places de personal funcionari: agent de la Policia Local, Escala
Bàsica, Grup C2.
2. Amortitzar una plaça de personal laboral: mestra d’escola bressol.
3. Amortitzar dues places de personal laboral: d’educadora d’escola bressol.
4. Crear una plaça de personal laboral auxiliar administratiu/va de serveis
personals i una plaça de personal laboral d’arquitecte municipal seguidament
amortitzar aquestes dues places de personal laboral: auxiliar administratiu/va de
serveis personals i arquitecte municipal.
Segon.- SOTMETRE L’ACORD ANTERIOR A INFORMACIÓ PÚBLICA per termini de
quinze dies als efectes de què es puguin formular reclamacions o suggeriments,
considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre
les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva..
Cas d’aprovació definitiva, TRAMETRE còpia al Departament de
Tercer.Governació de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i publicar-ho
íntegrament al BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya).
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L’alcalde explica l’acord sobre la modificació de la plantilla del personal d’aquest
ajuntament en que s’amortitzen dues places de funcionari i cinc places de personal
laboral.
El regidor Pere Cabot manifesta que li ha sorprès molt aquest punt, que aquest
tema és prou important per haver-ne parlat abans del Ple, i que com a mínim se’ls
podia haver avisat de que hi aniria, demana més deferència cap a l’oposició i
evidentment el seu grup no pot votar aquesta proposta sense abans poder-la
estudiar-la i valorar.
El regidor Quim Blanch manifesta que entén perfectament que aquestes persones
que assessoren l’ajuntament diguin que això requereix urgència i no es pot esperar
al ple següent, però aquí s’està parlant de persones i dir que no seguiran treballant
a l’ajuntament mereix un estudi més tranquil i s’hauria d’haver parlat abans, tal
com ha dit el Sr. Cabot. Pel que fa a l’amortització de l’auxiliar de serveis personals
per que s’ha fet un canvi d’ubicació del departament, entén que és diu que aquesta
persona ha de plegar de l’Ajuntament, pel que fa a l’arquitecte arquitecte aquest és
un tema conegut i ja se’n havia parlat, doncs el seu contracte era per una obra i
servei i en substitució d’una excedència però li preocupa el futur de l’auxiliar
administrativa de serveis personals i vol saber si aquestes persones aniran al
carrer o no.
L’Alcalde respon que aquestes decisions s’han pres amb molta responsabilitat, que
comprèn que no són gens agradables prendre decisions d’aquest tipus però que
cal fer-ho, que efectivament aquestes places queden amortitzades i deixaran de
treballar a l’Ajuntament, pel que fa a l’arquitecte i a l’auxiliar administrativa de
serveis personals, pel que fa a les altres places totes estan en excedència.
El regidor Joaquim Blanch manifesta la seva sorpresa absoluta, creu que és la
primera vegada que l’Ajuntament actua així, que aquesta persona que de moment
desconeix qui és, i tal com està la situació laboral es quedi de cop i volta sense
feina per un sou de 20 o 25 mil euros l’any no hi pot estar-hi d’acord i més quan
l’Ajuntament ha fet despeses destinades a la plantilla sense que s’entengués massa
la seva justificació, i que evidentment votaran en contra.
El regidor Agustí Gonzalo manifesta que és incapaç de votar aquesta proposta
sabent el que vota i de manera preventiva votarà en contra per si després s’ha
d’impugnar i ja que desconeix del tot si les amortitzacions d’aquestes places estan
prou justificades , s’afegeix també al que diu el Sr. Quim blanch, i li sembla molt
dur que aquest Ajuntament s’afegeixi -se a la roda d’acomiadaments.
El regidor Pere Cabot recorda que es van abstenir en la delegació de les funcions a
altres organismes externs, li sembla incoherent que es delegin serveis a fora i
s’acomiadi personal, es dona menys feina al personal de l’ajuntament i més a
fora, a organismes externs, que li ha sorprès molt i que no entén com s’atreveixen
a presentar aquesta proposta i d’aquesta maner, sense previ av.
L’alcalde li respon que la coherència està en l’estalvi econòmic.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 7 vots a favor (6 de CiU i 1
del PP) i 6 vots en contra ( 3 d’I-ERC 2 del PSC i 1 d’ICV)
10.2. Aprovació de la urgència
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El regidor Francesc Montes explica la urgència d’aquest punt, manifesta que quan
van agafar la gestió de l’Ajuntament a mitjans de juny, s’han trobat en que no hi
havia saldo per pagar les nòmines del més de juny, i que si s’han pagat ha estat
gràcies a d’ingrés del gasoducte. Es va fer una previsió dels possibles ingressos
que podíem rebre d’altres administracions i en quines dates i tot i així, contant la
despesa de nòmines del personal, SS. IRPF i amortitzacions de préstec, la previsió
feta pels mesos de juliol, agost i setembre, s’hi arribava amb un saldo de menys
258.000 euros, això ve donat perquè hi havia un confirming amb venciment a 30
de juliol i que s’havia de pagar, com que no hi havia diners, l’alternativa d’aquell
moment va ser aplaçar-la a 60 dies, però el venciment finalitza demà dia 30 i no hi
ha diners per pagar. S’ha arribat a un acord amb el BBVA per poder-hi fer front i
l’única alternativa ha estat el refinançament de 5 crèdits i el confirming de
400.000 €.
Sotmesa la urgència a votació, aquesta s’aprova per unanimitat
Votació de la proposta relativa a la concertació d’un préstec
En data 14/01/2005 es va signar el contracte de préstec núm. 0182-6035-97404425930 amb l’entitat BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de
Barcelona, per un import de 386.569 €, operació que va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de data 23/12/2004.
En data 01/12/2005 es va signar el contracte de préstec núm. 182-6035-97405277888 amb l’entitat BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de
Barcelona, per un import de
1.200.000 €, operació que va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de data 03/11/2005.
En data
14/12/2006 es va signar el contracte de préstec núm. 0182-603506344745-06 amb l’entitat BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de
Barcelona, per un import de 390.000 €, operació que va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de data 30/11/2006.
En data 17/11/2008 es va signar el contracte de préstec núm. 0182-6035-499545846796 amb l’entitat BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de
Barcelona, per un import de 500.000 €, operació que va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de data 06/11/2008.
En data 12/11/2009 es va signar el contracte de préstec núm. 0182-6035-479546123551 amb l’entitat BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de
Barcelona, per un import de 300.000 €, operació que va ser aprovada per
l’Ajuntament en Ple de data 05/11/2009.
En data 09/05/2010 es va signar el contracte de línia de confirming amb l’entitat
BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de Barcelona, per un import de
400.000 €.
Atesos els articles 48 a 55 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que regulen el
procediment de concertació i comunicació de les operacions de crèdit de les
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entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens i societats mercantils
depenents.
Atesa la memòria d’alcaldia, de data 27 de setembre de 2011, segons la qual es
considera la necessitat de refinançar diversos préstecs concertats per l’Ajuntament.
Atès l’informe de la Tresoreria i Intervenció de data 27 de setembre de 2011
(Article 52.2 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals).
ACORD
Primer.- Aprovar la concertació de les modificacions dels crèdits amb l’entitat
financera BBVA, amb domicili a Plaça de Catalunya, núm. 5, de Barcelona (08002 )
per un import total de 1.453.606€ i de 258.000€ així com el models dels contractes
que s’adjunten, en les condicions financeres següents:
BBVA:
Import : 128.856,00 €
Termini :
10 anys
Carència amortització capital: 1 any
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Reestructuració 0,25%
Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT –
30% de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: modificació de les condicions del préstec núm. 0182-6035-974-04425930
Import : 510.000,00 €
Termini :
10 anys
Carència amortització capital: 1 any
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Reestructuració 0,25%
Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT –
30% de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: modificació de les condicions del préstec núm. 0182-6035-974-05277888
Import : 204.750,00 €
Termini :
10 anys
Carència amortització capital: 1 any
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Reestructuració 0,25%
Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT –
30% de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: modificació de les condicions del préstec núm. 0182-6035-0634474506
Import : 362.500,00 €
Termini :
10 anys
Carència amortització capital: 1 any
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Reestructuració 0,25%
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Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT –
30% de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: modificació de les condicions del préstec núm. 0182-6035-499545846796
Import : 247.500,00 €
Termini :
10 anys
Carència amortització capital: 1 any
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Reestructuració 0,25%
Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT –
30% de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: modificació de les condicions del préstec núm. 0182-6035-479546123551
Import : 258.000 €
Termini :
3,5 anys
Carència amortització capital: 0 anys
Interès: euribor trimestral + 2,75% .
Comissions: Obertura 5,00 ‰
Garanties: domiciliació i afectació suficient de recursos ( PMTE, FCLC i ORGT – 30%
de la bestreta)
Formalització: Secretari de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Finalitat: Cancel·lació de la línia de confirming.
Segon.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera i Assegurances del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la concertació
d’aquesta operació de refinançament de crèdit.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’entitat financera BBVA, amb domicili a Plaça
de Catalunya, núm. 5, de Barcelona (08002 ) i a la intervenció municipal.
El regidor Francesc Montes explica en que consisteix la proposta per la concertació
de les modificacions dels crèdits amb l’entitat financera BBVA, i en quines
condicions es farà.
El regidor Pere Cabot manifesta el mateix que en el punt d’urgència anterior, que
abans s’havia d’informar per poder estudiar el tema i que en 2 minuts no és pot
prendre una decisió, per tant votaran en contra.
El regidor Joaquim Blanch opina igual que el regidor Pere Cabot, està d’acord en
que concentrant tots els crèdits es tindran més diners i el confirming que finalitza
als 60 dies hi ha possibilitat d’obtenir interessos i de tenir accés sobre el propi
confirming, votaran en contra per la manca d’informació rebuda, tot i que si fos del
tot imprescindible el seu vot votarien una altra cosa.
L’alcalde entén que vulguin estudiar-ho i demana confiança al govern, aquestes
decisions són imprescindibles i ja s’ha exposat la greu situació econòmica en molts
casos, i que se sàpiga que operacions gràcies al regidor Francesc Montes són
necessàries per fer front a aquesta greu situació que esperem poder superar.
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El regidor Ramon Vilageliu manifesta que no dubte que la situació econòmica sigui
molt greu, que evidentment volen que el poble tiri endavant, però creu que la
situació no és tant caòtica que com es vol fer creure, per això no poden votar que
sí de totes totes, i a més discrepa pels motius que ja ha exposat el Sr Pere Cabot i
el Sr. Quim Blanch i no pas per desconfiança, demana també que parlin amb
l’anterior regidor d’hisenda que segurament hi ha una part d’aquest caos que diuen
que hi ha, i possiblement, per la seva coneixença, els pot ajudar a reconduir més
bé el fil.
El regidor Francesc Montes diu que no vol consells de l’anterior alcalde que diuen
que ho feia tan bé, i que els hi expliqui a I-ERC perquè hi ha proveïdors que fa 2
anys que no cobren, concretament des del desembre de 2009.
El regidor Ramon Vilageliu demana aquestes dades, diu que potser li aclariran
algunes qüestions, creu que tot es millorable però no vol dir que tot sigui un
desastre.
L’Alcalde respon que en 15 dies es tindrà l’auditoria i es podran revisar els
números.
El regidor Agustí Gonzalo diu que aquest debat s’hauria de fer amb números al
davant i no ara.
L’alcalde respon que quan es tingui la auditoria es podrà debatre i que ara es passi
a la votació de la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA amb 7 vots a favor (6 de CiU i 1
del PP) i 6 vots en contra ( 3 d’I-ERC 2 del PSC i 1 d’ICV)
11.- PRECS I PREGUNTES
El regidor Pere Cabot del grup I-ERC, fa les següents preguntes:
1. Vareu decidir posar la senyera (el símbol nacional de tots els santaeulaliencs i
tots els catalans) a la rotonda de Can Farrerons sense consultrar-nos-ho ni
comunicar-nos-ho.
Creiem que no és un lloc digne ni adient per posar el nostre símbol identitari
(transit, soroll, poc accessible, petit,...)
Pensem que aquesta rotonda ja estava ben adequada i que no era de cap manera
una prioritat, ni una necessitat, ni una demanda ciutadana la seva remodelació.
Amb la crisi que patim tots i amb el discurs que vosaltres feu de la situació
econòmica de l’Ajuntament pensem que és una aberració fer aquesta obra.
A més pensem que la nova estètica de la rotonda no s’adiu al tarannà ni a la
cultura del nostre país, ens dona una imatge molt americanitzada o militaritzada
que no ens agrada gens transmetre als nostres veïns i als nostres visitants.
La regidora Isabel Valls va ser molt explicita el dia de la inauguració quant va dir
que “després d’una conquesta els guanyadors planten la bandera”. Entenc que
considereu la vostra victòria electoral com una conquesta, però us heu equivocat
de bandera, la vostra és la de CiU o la del PP.
A més, us heu saltat tots els procediments que serien correctes per fer una obra
tant visible com aquesta:
Els tècnics municipals no sabien que s’estava fent quant les obres ja havien
començat.
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No havien fet cap projecte, no havien vist cap proposta ni cap pressupost. Perquè
serveixen els tècnics municipals?
Per tot això volem mostrar el nostre desacord amb aquesta obra i volem saber:
Qui ha fet el projecte de remodelació de la rotonda?
A qui i en base a quins criteris s’ha adjudicat?
Quants pressupostos i a quines empreses s’han demanat?
Quin ha estat el cost total de la remodelació?
Quin es el cost anual del manteniment?
Aquesta pregunta es contestarà al proper ple.
2. Ja fa més de 100 dies de la vostra pressa de possessió i, en el seu moment
vàreu qualificar d’impecable el traspàs que havíem fet de les feines en que s’estava
treballant des de l’Ajuntament. Segons ens han dit els tècnics, deixant a banda les
actuacions al riu, tot està aturat.
Per això voldríem saber:
Quines de les actuacions que estaven previstes es portaran a terme i quines no?
Quines actuacions que no estaven previstes en el pressupost d’aquest any portareu
a terme, a banda de la remodelació de la rotonda de Can Farrerons i de l’ampliació
de les oficines municipals?
Aquesta pregunta es contestarà al proper ple.
3. Pel que fa a les actuacions al riu, després de la visita d’obres del passat 13 de
setembre en la que vam assistir i en la que no hi havia cap membre del govern,
volem manifestar la nostra preocupació pel compliment dels terminis d’execució de
les obres, pel fet de no haver començat encara el pla de comunicació de les
actuacions que finalment es duran a terme, per no haver parlat encara amb els
veïns de les zones urbanes on s’actuarà arran de les seves parcel·les, per no haver
comprovat en el registre de la propietat els límits d’aquestes parcel·les, i per l’estat
de les converses amb l’ACA per la part del finançament que els correspon segons el
conveni.
Per tot això volem saber:
S’ha assegurat la part del finançament que li correspon a l’ACA?
S’ha contractat l’empresa que durà a terme el pla de comunicació?
Quan començaran els seus treballs?
Com i quan s’informarà als veïns afectats i a tot el poble?
Com quedarà la passera de la Campinya després de les actuacions?
El Sr. Miquel Moret contesta que és fan reunions setmanalment i se signen actes
cada 15 dies , que ja s’ha executat el projecte en un 50%... S’han començat les
obres de Sant Cristòfol i de Can Sabater per netejar la llera del riu de canyes
d’acord amb el tècnics de l’ACA, l’Ajuntament i el Consorci. Pel que fa al Pla
d’informació el 80% dels propietaris de les vivendes no posaran cap impediment i
se’ls informarà individualment a tots.
També li comunica que pel que fa al tema de la informació, Canal set ha fet dues
entrevistes, també la informació que s’ha fer juntament amb l’agència Vola, i ara
està previst que el dia dels ocells el proper dia 1 d’octubre es donarà informació
mitjançant uns panells informatius que s’instal·laran a Can Font.
L’Alcalde respon la pregunta del finançament de l’ACA per executar el Pla de
Millora, diu que l’ACA no té partida pressupostària però que s’intentarà incloure-la
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als pressupostos de 2012 per donar compliment al conveni però sense cap
garantia. L’Ajuntament per tal de poder finançar aquesta obra ha demanat un canvi
dels PUOSC concedits (Local de Joves) i (Viver d’empreses) per poder aplicar
aquestes subvencions a l’obra del riu.
El regidor Miquel Moret respon que pel que fa a la passera de la Campinya, serà
l’última actuació que es farà, l’ACA ha dictat que s’ha de construir 25 m, més avall i
que ha de ser un gual. No es traurà la passera fins que no s’hagi construït el gual
de pinta.
4. En el Ple anterior es va informar que el govern de l’ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana procediria en breu a una redistribució i ampliació dels espais
municipals destinats a oficines. Això voldrà dir ineludiblement més despesa en
inversió i més despesa en manteniment dels espais municipals.
Voldríem saber:
Quin calendari es preveu per cadascun dels serveis redistribuïts?
Quin import es preveu per aquesta inversió i quant augmentarà la despesa pel
manteniment de les oficines municipals (neteja, enllumenat, climatització, ...)?
Quant podrem disposar d’un espai definitiu i en condicions per fer la nostra feina
els grups que actualment som a l’oposició?
L’Alcalde respon que les obres consisteixen en fer algun envà per tancar-ho tot i
que això es farà en molt poc temps i amb molt poca despesa.
5. En el Ple anterior també se’ns va informar que es reprendrien immediatament
els treballs per la redacció del nou Planejament Urbanístic Municipal. A dia d’avui
encara no se’ns ha informat de res ni se’ns ha convidat a participar a cap reunió.
Voldríem saber:
S’ha encarregat la continuació dels treballs ha alguna empresa externa?
Teniu el pressupost del cost que tindran aquests treballs?
Quan se’ns informarà a tots els grups del que esteu fent sobre aquest tema i de
quina manera hi podrem participar?
L’Alcalde respon que pel que fa a reprendre els treballs del POUM cal fer entrega
d’un capital que no tenim i que probablement no tindrem abans d’un mes.
Es farà procés participatiu per a tothom, acordat per tothom i aprovar per tots.
L’empresa que farà els treballs serà la mateixa que d’abans i que es va deixar en
suspens.
6. Hem constatat que s’ha modificat el sentit de circulació d’algun carrer i que
algun altre s’ha arranjat. L’Ajuntament té creada una comissió de vialitat en la que
es tractaven aquests temes i es prenien les decisions sobre les actuacions que calia
fer. Jo formo part d’aquesta comissió i a mi no se m’ha convocat ni se m’ha
informat de cap reunió ni de cap acord per fer cap actuació.
Voldríem saber:
Si la comissió de vialitat s’ha anul·lat o segueix operativa?
Si les altres comissions creades i que haurien d’estar en funcionament realment ho
estan?
Si se’ns permetrà participar i opinar en el futur de les decisions que es prenguin
des del govern o simplement sabrem el que fa o no fa el govern municipal
passejant pel poble?
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I sobre l’arranjament de camins voldríem saber en quins s’ha actuat, a quines
empreses se’ls ha demanat pressupost i quins imports han presentat, a qui se li ha
adjudicat i en base a quins criteris, i quin ha estat l’import final de les obres?
Aquesta pregunta es contestarà al proper ple.
7. Sobre l’aprovació dels comptes del 2010, no s’ha convocat la Comissió Especial
de Comptes, es farà?
Aquesta pregunta ja no cal, doncs el Regidor Francesc Montes, ja l’ha contestada
en l’apartat d’informació.
8. Sobre el camí de vianants de la carretera entre Can Barbany i la Tenda, volem
saber si s’ha parlat amb la Diputació i quan començaran les obres.
L’Alcalde respon que manca l’aprovació per part de la Diputació de Barcelona, que
el gener de 2012 aprovaran la partida pressupostària i s’està en condicions de tirar
endavant les obres durant el primer semestre. El finançament de les obres serà
amb una aportació de 50.000 € per part de l’ajuntament i 500.000 € per part de la
Diputació.
9. Sobre l’Auditoria, volem saber quin cost tindrà i quant estarà acabada?
El regidor Francesc Montes contesta que l’auditoria costarà uns 11.000 €. Pel que
fa a quan estarà acabada ja s’ha informat a l’apartat d’informació diversa.
10. Sobre l’estalvi de recursos que suposa la mitja dedicació de dos regidors,
l’Alcalde es va oferir a explicar-nos-ho quan volguéssim, vam quedar dia i hora per
la reunió, l’Alcalde no es va presentar ni va avisar, i no ens ha dit res més sobre el
tema. Realment ens ho podrà explicar?
L’Alcalde contesta que li va sorgir una reunió sobrevinguda i que no va deixar
plantat a ningú. Proposa una trobada per la setmana vinent.
El Regidor Pere Cabot contesta que algú els podria haver avisat.
L’Alcalde li respon que va avisar ell personalment, i que demà els trucarà per
quedar per reunir-se.
El regidor Ramon Vilageliu del grup I-ERC fa les següents preguntes:
1. Darrerament Canal SET ha anat tenint problemes de liquiditat. S’han resolt els
problemes de finançament?
El regidor Francesc Montes contesta que no controla internament Canal Set, i que
els pagaments per part de l’Ajuntament estant tots al dia.
2. S’ha contractat un nou interventor? En Josep Lluís Llavata, quina feina té a
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana?
El Regidor Francesc Montes contesta que pel que fa a l’interventor s’ha contractat
una persona per tal d’ assessorar i donar suport a les tasques d’intervenció, poder
tancar les comptes, supervisar l’auditoria, tasques pendents de formalitzar,
acumulació de feines etc.
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Pel que fa al secretari i donat que actualment l’Ajuntament no disposa d’assessor
jurídic, s’ha contractat al Secretari titular de l’ajuntament de Lliçà de Munt en
Comissió de Serveis i que vindrà els dimarts al mati i els dijous tot el dia, per tal
de donar més seguretat en temes de legalitat en la documentació administrativa,
ja que és tracta d’un funcionari de carrera, el cost és reduït i creu que és una bona
solució.
3. Sobre l’adjudicació del Bar la Fàbrica, vam estar d’acord amb delegar a la
Comissió de Govern l’adjudicació perquè enteníem que es revisarien els criteris de
puntuació de la memòria de dinamització i la justificació de l’experiència a la
persona a qui es va adjudicar inicialment la concessió. Entenem que el govern no
va revisar res i es va portar a aprovació a la Junta de Govern amb les mateixes
puntuacions. Entenem que la concessió s’ha atorgat sense cap document que
acrediti l’experiència professional, i per això estem en contra d’aquesta adjudicació.
No és una pregunta sinó un comentari del que en volen deixar constància.
4.-Han començat les obres del gasoducte? (setembre/octubre)
L’Alcalde contesta que encara no han començat,
però que s’ha rebut una
comunicació per part de l’empresa i és que és començarà d’immediat.
La regidora Núria Federico del grup I-ERC, fa les següents preguntes:
1 Quines adequacions de les que s’havien de fer aquest estiu a l’Escola Ronçana
s’han dut a terme? Recordem el que jo mateixa vaig enumerar al darrer Ple (i que
no consta a l’acta): gruix de vidres, adequació de sanitaris, terres, elements segurs
a les portes, calefacció...
Les obres s’han començat fa tot just a principis de setembre, i tot i així, hi ha
hagut una mala previsió del material a aportar i l’adequació del terra està per
acabar. L’escola amb canalla ha començat fa tres setmanes i aquestes adequacions
encara s’han de dur a terme.
Com és que una operació tan simple com el càlcul dels metres de material per
cobrir el sòl d’un espai concret s’ha fet amb tan poca professionalitat?
Quan es té previst tenir-les perfectament acabades?
Aquesta pregunta es contestarà al proper ple.
2 Al darrer ple va comentar que havia d’estudiar la despesa que significava el
funcionament del Projecte Educatiu del Poble, el PEP i Laia. Suposem que ha
comprovat la nul·la assignació i la pírrica despesa que ha comportat aquests anys,
torno a formular la pregunta:
“El Projecte Educatiu de Santa Eulàlia (PEP i LAIA) ha estat el centre de nombroses
actuacions al poble, unes completades i d'altres que són d'actuació permanent,
amb continuïtat. Més enllà de la preparació de la prova de la Festa Major, com està
previst continuar amb les esmentades actuacions? i, com es preveu continuar amb
el PEP i LAIA?”
La Regidora Isabel Valls li respon que aquest projecte i d’altres, a partir del 15 del
mes vinent que es tindrà el resultat de l’auditoria i se sàpiga com estan els
números i s’hi ha assignació, no es prendrà cap decisió al respecte.
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La regidora Núria Federico comenta que fins ara tampoc hi havia assignació i que
el projecte tirava endavant amb el treball col·lectiu de tots, que en algun moment
s’havia demanat alguna cosa i l’Ajuntament i si era viable es concedia.
La Sra. Isabel Valls manifesta que en aquests moments el pressupost de cultura
està més que exhaurit i reitera que s’està a l’espera del resultat de l’auditoria.
El grup del PSC fa les següents preguntes:
1.- Marquesines parades bus
En les entrevistes que Canal set TV va fer als candidats a l’alcaldia, i vistes les
gravacions, el Sr. Alcalde va dir:
“ Una de les primeres coses que farem, que és senzilla i que s’hagués pogut fer i
no s’ha fet, i que beneficia a molt a les persones que més ho necessiten, que son la
gent gran, que son els usuaris principals del autobús. Em trenca el cor quan veig
que estan a les parades, drets, suportant el sol i la pluja per que no tenen una
trista marquesina i un trist banc per poder seure. Es de lo primer que farem, per
que es un servei que es pot fer amb pocs recursos i es pot fer”.
Estem totalment d’acord amb la necessitat i també era la nostre oferta electoral, i
amb aquesta qüestió estem al seu costat, no obstant els propers mesos,
tardor/hivern, son mesos de fred i pluja.
I Per això volem saber:
Quan començarem a gaudir de les compromeses marquesines.
L’Alcalde es ratifica amb tot el que va dir, però no tenia el coneixement econòmic
que representa el servei del transport municipal. En aquest moments el que s’ha de
replantejar és el servei del bus urbà, ja que comporta un dèficit anual de
160.000€. S’està estudiant com replantejar-lo, doncs aquest dèficit és insostenible
per l’Ajuntament, abans d’instal·lar noves marquesines s’ha de reestructurar el
servei per veure la seva viabilitat.
2.- Marquesina bus barri de Can Juli
El govern anterior va adquirir una marquesina per col·locar en la parada del bus del
carrer Girona a l’alçada de Can Jaume. Segons conveni previ, pendent de signar, la
AAVV es feia càrrec del 50% de la despesa.
La marquesina està en el magatzem municipal de fa 5 mesos.
Quan pensa el govern col·locar-la?
Que farà el govern, instal·lar-la de franc, d’acord amb el compromís electoral que
manté amb els ciutadans i ciutadanes?.
El regidor Joaquim Blanch manifesta que per aquesta pregunta ja ha rebut la
resposta en l’anterior pregunta, però lamenta que es deixi perdre aquesta
oportunitat .
L’Alcalde puntualitza dient que primer s’ha de veure que es fa amb el bus.
El regidor Joaquim Blanch li demana si mentre no es prengui una decisió aquest
tema quedarà adormit.
L’Alcalde contesta que si, però que evidentment és prendrà una decisió aviat i no
d’aquí a 1 any.
3.-Assentament irregular barri del Bonaire.
En l’ indret denominat assentament dels firaires, fa uns mesos la fiscalia de Medi
Ambient, va requerir informació a l’ajuntament sobre suposats abocaments
d’aigües fecals irregulars i l’ajuntament ho va comprovar i va obligar a la
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col·locació de dipòsits per abocar els residus i les aigües fecals, amb l’obligació per
part de les persones que conviuen en aquell indret, d’aportar els certificats del
buidat dels dipòsits, per una empresa especialitzada en recollida de residus. Van
intervenir els serveis tècnics municipals, arquitecte tècnic, els serveis jurídics i
secretaria.
Volem saber si s’està complint el que es va ordenar, i si no així, que pensa fer el
govern davant d’aquesta situació de presumpte delicte contra el medi ambient.
El regidor Miquel Moret li diu que ell també li farà una pregunta doncs era ell el
que estava en el govern. Li contesta però que el dia 13 de juliol es va fer un buidat
de fosses, i que ja tenim el rebut. Segon l’expedient el 31 de juliol de 2010 aquest
assentament tenia ordre d’abandonar, i que vostè era el responsable de vigilar que
fossin fora.
El Regidor Joaquim Blanch li contesta que en aquelles dates hi vivien famílies amb
nens petits i amb molts problemes socials i jurídics, el que es va fer és intentar
consensuar i resoldre aquest tema tant delicat i que si no es va fer és per que no
tocava.
L’alcalde llegeix una comunicat fet pel Sr. Joaquim Blanch i dirigida a diferents
tècnics i personal de l’ajuntament en que els hi diu que el 31 de juliol de 2010
finalitza el termini pel desallotjament de l’assentament i s’ha de ser molt rigoros
en el seguiment d’aquest tema. Li demana doncs que si era tant important com es
que van deixar passar una any sense fer res.
El Sr. Joaquim Blanch li respon que es cert aquest comunicat, però que hi havia
una motivació per no fer-ho en aquell moment, ja que Serveis Socials, sempre que
hi ha un desnonament, ha de procurar que tinguin una alternativa de domicili,
cosa que en aquest municipi no n’hi havia i que és per aquest motiu que no es va
poder fer.
4.-Festa Major
Volem saber la despesa total de la Festa Major.
Estat de comptes d’ingressos i despeses:
- Arranjament de l’espai d’aparcament per condicionar-lo pel xafarranxo 2011
- Xafarranxo 2011
- Hores extres de brigada
- Protecció Civil
- Ambulàncies
- Contractació espectacles i música.
- I en general, qualsevol despesa o ingrés imputables a aquest esdeveniment.
La regidora Araceli Polo explica l’estat de comptes, que hi ha hagut unes despeses
de 81.000€ i uns ingressos de 10.000 €. El dèficit ha estat de 70.000€, si volen
més detall se’ls hi facilitarà.
El Regidor Joaquim Blanch li dona les gràcies per l’intent però el que volen és
l’estat de comptes detallat.
La regidora Araceli Polo li contesta que no ho té aquí però que els hi passarà.
5.- Pla de neteja,
El dia següent de cada activitat, el servei de manteniment feia la neteja dels espais
públics afectats per la brutícia del dia abans i enguany no ens consta que s’hagi fet.
Volem saber
Quin va ser el pla de neteja?
Perquè no es va fer la neteja amb la diligència d’altres anys.?
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I alhora, demanem el compromís del govern, que en tots els propers actes públics,
festes major, fires, etc. es faci la neteja al dia següent dels espais públics i vials
afectats, per mantenir-los nets i endreçats.
El regidor Miquel Moret, respon que s’ha fet la mateixa neteja que durant els últims
8 anys. A la nit la brigada vigilava i a les 7 del matí es feia la neteja.
El regidor Marti Ferres comenta que altres anys en els carrers colindants la brigada
ho recollia tot.
El regidor Miquel Moret diu que en pren nota pel futur, i que creia que els
escombriaires ho recollien.
6.- Vandalisme
En la plaça de l’ajuntament, l’habitatge denominat Can Sabate nou, degut a
presumptes bretolades i vandalisme, la tanca de fusta ha estat malmesa enguany.
Els anys anterior també es produïa aquest fet i els propietaris ho comunicaven a
l’ajuntament, que arranjava el que estava malmès.
Enguany els propietaris ens diuen que ho han comunicat a l’ajuntament, com
acostumaven a fer els anys anteriors i hores d’ara no s’ha donat resposta, ni s’ha
arranjat el que està malmès.
Es farà càrrec l’ajuntament de l’arranjament de la tanca?
i en tot cas quan està previst?.
El regidor Miquel Moret contesta que primer s’han d’arranjar els parcs infantils i
públics que utilitza la mainada i els veïns i que han estat malmesos per bretolades
i després els particulars com s’ha fet sempre. Que ha parlat amb la propietària i li
ha comunicat que se li arreglaria la tanca tant bon punt es pugui fer, tal i com se
l’hi ha vingut fent malauradament cada any.
7.- Subvencions
Les entitats de Santa Eulàlia, tenen atorgades diverses subvencions, segons decret
d’alcaldia 169/2011 en festes majors de barris, i les aprovades culturals, Canals
set, esportives i solidaritat (0.7% ajut a entitats solidaries).
Segons ens informen, hores d’ara no han rebut les subvencions que tan necessiten
per fer les seves activitats, i que l’ajornament els provoca dificultats per fer les
activitats pròpies de l’entitat, fins i tot, tenen que aportar recursos personals propis
per complir els compromisos de despesa adquirits.
Volem saber:
Si es cert que les entitats encara no han cobrat les subvencions que tenen
atorgades per enguany.
Si es així, quan pensa el govern fer efectives aquestes subvencions.
Alhora, demanem el compromís del govern, per que els propers anys, els
subvencionats rebin els diners anticipadament a les dates dels actes pels que reben
subvenció.
El regidor Francesc Montes diu que es cert, però que també hi ha moltes empreses
que no han cobrat les factures, com l’empresa Ecomenja que fa el servei de
menjador de les escoles bressol, i que si no cobren potser hauran de tancar.
Pel que fa al compromís de govern, manifesta que li agradaria poder agafar aquest
compromís però ara per ara encara no sap si ho podrà fer, la voluntat és que quan
abans puguin cobrar la subvenció millor.
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El regidor Quim Blanch manifesta que aquest seu punt de vista és del tot
empresarial, i que la pregunta és refereix a persones que aquestes en molts casos
han d’aportar els seus recursos propis, per poder tirar endavant activitats i
projectes pel bé de totes les persones.
8.- Vitrines informatives
El govern anterior havia endegat un pla per anar col·locant vitrines informatives a
l’entrada de tots els barris de Santa Eulàlia.
Una d’aquestes vitrines estava compromesa al Barri de Font d’Abril (sector Can
Maspons), fins i tot, s’havien fet proves de plànols de la zona, que restaven
pendents de consensuar pels veïns i l’ajuntament.
La vitrina estava disponible al magatzem municipal, a punt de ser col·locada.
Volem saber:
Si la vitrina en qüestió s’ha posat en un altre indret al compromès?
Quin ha estat l’ indret i quina ha estat la prioritat per no complir el compromís?.
Si es pensa seguir el pla informatiu que suposaven les esmentades vitrines.?
El regidor Miquel Moret respon que la vitrina no està col·locada i que està on va dir
el Sr. Quim Blanch que és portés, al magatzem.
L’indret on s’havia d’instal.lar és el sector de Can Maspons un indret entre Caldes
i Santa Eulàlia, s’està valorant a petició de la majoria del veïns que el petit terreny
de terme municipal de Santa Eulàlia, que està en el sector de Can Maspons passi a
ser de Caldes.
El regidor Joaquim Blanch, diu que després d’aquesta resposta li sorprèn molt el
mail que ha rebut per part de l’Associació de Veïns en que li diuen que la vitrina en
qüestió s’ha col·locat en un altre indret del municipi, que indagarà si ha estat un
malentès i que és el que ha passat.
9.- Ronçana Comerç Actiu
L’anterior govern es va comprometre amb aquesta entitat, en que els plànols que
actualment estan en les vitrines informatives i els propers que es anessin posant,
estarien identificats tots els comerços i diverses activitats econòmiques, per tal de
facilitar una millor informació als ciutadans i ciutadanes. El departament
corresponent, abans Promoció Econòmica, estava treballant aquesta qüestió, que
econòmicament no suposa cap despesa significativa.
Volem saber,
Si es segueix el pla compromès
Si es segueix, quins seran els terminis per la execució del pla.
I suposant que no es segueixi el pla, si s’ha informat a l’entitat Ronçana Comerç
Actiu.
La regidora Isabel Valls contesta que si que e farà, que mantenen una relació molt
estreta, que s’ha prioritzar la feina, com és el projecte de les Masies Vives, i per
tant aquest tema ha quedat una mica endarrerit, però remarca que es farà en
breu.
10.- Comissió Vialitat
Amb registre d’entrada 2397, varem demanar informació sobre canvis de mobilitat,
escrit que encara no ha estat contestat.
Hem rebut alhora queixes de veïns per que s’han fet canvis de sentit dels vials, que
comporten perill d’accidents.
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Preguntem:
Quan es pensa convocar la comissió de vialitat?
Amb quina freqüència s’anirà convocant?.
Ens fareu arribar resposta a l’escrit 2397?
El Senyor Quim Banch manifesta que s’ha fet un canvi de direcció de carrers en
una zona de Santa Eulàlia i que no s’ha informat als veïns d’aquest canvi,
concretament hi ha un regidor que viu en aquesta zona que no ha rebut
informació.
L’Alcalde manifesta que aquest canvi de direcció s’ha fet a proposta d’alguns veïns,
i després d’estudiar i valorar s’ha fet i informat, respon que no li consta cap queixa
de que hi hagi algun veí que no tingui informació sobre el canvi de direcció, i que
sempre pot passar que algú no rebi correctament la informació.
El regidor Martí Ferres aprofita ja que ell és un dels afectats per aquest canvi per
reclamar que es posi un Stop al carrer Severo Ochoa, per perill que comporta, ara
amb la variació del nou canvi de sentit i que ja hi ha hagut algun accident.
L’Alcalde diu que en pren nota i que evidentment
s’instal·larà l’Stop.

si existeix aquest perill

11.- Claus accés a equipaments municipals.
En alguns dels equipaments municipals, els accessos son practicables mitjança
claus mestra universals, o sigui una clau que obre les portes en Pinedes del
Castellet obre també altres recintes i equipaments municipals.
Entenem que les claus, s’han de facilitar de forma restringida i a persones
responsables i molt concretes, que tenen per objectiu el manteniment de les
instal·lacions, les concessions administratives, les activitats culturals, esportives i
d’oci en els centres.
Entenent també que per realitzar les seves activitats, de forma justificada i
controlada, les claus es poden facilitar, si escau, a entitats, esportives i culturals
registrades en el Registre d’Entitats del municipi, com a principi de preservació de
l’ús de les instal·lacions als ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia.
Per tot això volem saber:
Si sou coneixedors de que aquestes claus obren les portes de diversos
equipaments i si penseu corregir aquesta irregularitat, per seguretat en els
equipaments públics.?
Si teniu llistat de persones i entitats que actualment disposen de claus de les
instal·lacions i en tot cas si penseu fer-ne el control.?
Si es cert que s’han facilitat claus a un grup de persones, d’un altre municipi, per
que tinguin accés a instal·lacions municipals, fora dels horaris en que és mantenen
obertes.?
I si es així, per quina raó s’ha fet?, tenint en compte que les activitats esportives
s’han de fer dins de l’horari establert i per tant no tenen cap necessitat de tenir
claus.
El regidor Joan Iglesias li sorprèn que aquesta pregunta la faci el PSC, i que
entendria que la fessin els grup de I-ERC o ICV, però ells no. Respon que s’està
intentant recuperar totes les claus, però això porta molt de temps i que ja n’han
recuperat algunes d’elles. Les claus les havia facilitat el regidor d’Esports i diu que
si en 8 anys no s’hi havia posat remei, com es pot pretendre que ara en 3 mesos si
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posi solució, i que s’ha de tenir molt de valor per fer aquesta pregunta precisament
la persona encarregada fins ara d’aquest tema i que se suposa que aquest senyor,
el Sr. Martí Ferrés antic regidor d’Esports ha de tenir el llistat de les persones que
disposen de claus, per tant aprofita per demanar-li que li passi aquest llistat i així
li serà més fàcil recuperar les claus, doncs la tècnica d’esports de l’Ajuntament
tampoc el té.
El Regidor Martí Ferres demana la paraula per manifestar que es veritat que ha
estat durant 8 anys regidor d’esports, però també es veritat que quan va entrar,
el gimnàs de pinedes i altres instal·lacions estaven ja en funcionament i que les
claus ja s’havien repartit, tant professors com usuaris tenien claus i no va ser ell
qui les va facilitar. Tampoc sabia que les tenia totes.
El regidor Joan Iglesias, diu que tot això s’ho creu, però que ha d’entendre que si
en 8 anys no han estat capaços de recuperar totes les claus i ell menys ho pot fer
en 3 mesos.
12.- Expedient sancionador ocupació il·legal vehicles Can Juando.
Fa uns mesos es va obrir expedient sancionador per una ocupació il·legal de
vehicles en el paratge de Can Juando.
Pregunta: Quina es la situació actual d’aquest expedient?
L’alcalde respon que ha entrat a l’Ajuntament una al·legació i que està pendent de
resolució.
13.- Veïns Camí de Caldes
L’ajuntament sense el consens dels veïns del Camí de Caldes, va treure la banda
reductora de velocitat existent.
Els veïns van entrar un escrit a registre amb núm. 1914 en data 17 de juny
demanant es tornes a col·locar el reductor.
L’ajuntament, reconeixent el seu error i en registre de sortida 726 de 20 de juny,
envia escrit dient que és construirà un reductor de velocitat d’asfalt segons les
normatives vigents.
Pregunta:
Es conscient l’equip de govern que existeix un perill de responsabilitat social, moral
i econòmica, si es produeix algun accident en aquell indret.?
Quina es la data prevista per la construcció d’aquesta banda reductora.?
El regidor Miquel Moret respon que es cert que es va treure la banda reductora i
que es va millorar molt aquell tram col·locant 2 punts de llum, que han estat 8
anys esperant que es posés, i 2 miralls. Quan es pugui fer, es faran les obres del
baden d’asfalt. Pel que fa a la responsabilitat que pugui tenir l’Ajuntament en cas
d’accidents, no creu que n’hi hagi ja que hi ha limitació de velocitat a 30 Km/h.
14.- Servei de bus municipal
L’escrit amb registre de sortida 883 de 15 de Juliol, l’ajuntament informa a veïns
del barri de Font de Sant Joan de una reestructuració del servei de bus municipal
Pregunta.
Si es cert que l’ajuntament preveu modificar el servei de bus municipal?
Quin abast tindrà la modificació, es reduirà la freqüència de pas.?
Ja se’n ha parlat i queda la pregunta fora.
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15.- Santa Eulàlia bruta
Son conegudes les dificultats existents en el reciclatge i el compliment d’horaris en
algunes zones del poble. Ara amb el canvi que s’ha imposat, s’obliga a tindre un
altre cubell que crearà encara més dificultats als ciutadans amb habitatges reduïts.
Hem vist que en aquests pocs dies de modificació de recollida, Santa Eulàlia ha
endegat un procés de degeneració, amb els espais públics, més bruts i més
descuidats que mai. S’ha posat de manifest en els actes Masies Vives, on els
participants, han tingut una visió molt pobre del municipi, amb alguns indrets, on
els espais públics es trobaven en un estat penós, amb borses escampades
d’escombreries, amb les conseqüents molèsties de pudors i brutícia.
Alhora, els comerços, escoles i equipaments públics han vist reduïda
ostensiblement la freqüència en la recollida, agreujant la situació, amb uns
resultats que recorden l’estat de brutícia i insalubritat que existia abans de posar
en marxa la recollida selectiva porta a porta.
Un dels compromisos electorals que va assumir el govern, és el de mantenir neta
Santa Eulàlia, fins i tot amb l’adquisició d’una maquina d’escombrar.
Per això, preguntem:
Quins son els plans de neteja, per complir els vostres compromisos i aconseguir
que els vials, espais públics, places i zones verdes, es mantinguin nets com tots els
ciutadans i ciutadanes desitgen i exigeixen.?
El regidor Miquel Moret respon que aquest és un tema molt espinós, que no
contaven que l’ajuntament d’entrada quan feia 8 dies estaven al govern l’empresa
Urbaser ens va dir que la situació era greu i ens vem donar compte que des de fa
6 o 7 anys que va instaurar el pota a porta, una de les fraccions es portava a
Molins de Rei i això resultava molt car .Es van demanar números al Consorci i
Santa Maria Palautordera i s’ha vist que fen aquest canvi de fracció ens estalviem
47.000 mil cruors. Que hem pagat de més tal i com es feia abans prop de 300000
euros de més , i que això ho devem tot a Urbaser. Que aquest canvi no s’ha fet
perquè sí, s’ha hagut de fer perquè sinó ens exposàvem a que no en fessin la
recollida. També ens hem posat en contacte amb el consorci i ens han dit que
recollirien el vidre però que devíem uns 205.000 euros, diu que cada vegada que
es toca aquest tema surten problemes, un exemple es va demanar a l’Area
metropolitana de Barcelona que la nostra intenció era canviar de plataforma, cosa
que ens van respondre que no hi havia cap problema ja que no existia conveni
però que teníem un deute des de l’any 2009 i que puja 134.000 euros , en total
devem uns 700.000 euros. Manifesta que ara no es moment de demanar
explicacions del que s’ha fet, i diu que o ells no hi eren o ho feien veure, que li
consta que el regidor Martí Ferrés era partidari de fer aquesta opció i demana
perquè no es va canviar. Que el que ara fa l’ajuntament és intentar subsanar-ho i
sobre tot reduir despeses i s’està avaluant que fer en el barri de darrera la Sala ja
que hi ha molts problemes, que ell mateix ha pogut comprovar durant els mesos
d’estiu, i que nomes 3 veïns ho fan be, s’intentarà que la gent pugui tirar les
bosses en containers, ja que no compleixen el porta a porta. Prendrem tot tipus de
mesures, es posarà ordre però demana que no s’exigeixi que en 3 mesos s’arregli.
Comenta que estem obligats a reduir despeses i que no es treuen les coses perquè
si, tot el que és fa és pel seu bon funcionament. Diu que ells són qui ho han deixat
d’aquesta manera i que a més ja hi sabien, també comenta que el Consorci va
afirmar-li que Santa eulàlia s’havia venut el poble i que no era rentable el que
estàvem fent. Demana que els deixin treballar i que ja es veuran els resultats i
després en tot cas serà el moment de criticar, tot i que hi ha una limitació de
pressupost.
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Pel que fa a la màquina d’escombrar carrers, el senyor Moret li respon que de
diners no n’hi ha, i que la màquina d’escombrar és molt cara, però al govern no li
falten iniciatives i afirma que sí, que l’Ajuntament tindrà màquina d’escombrar, que
n’han trobat una en molt bon estat per 3000 euros, i que només li queda fer una
posta a punt i que es negociarà la manera de pagar-la.
El regidor Quim Blanch vol afegir que creu que s’han tret de context les preguntes i
manifesta que poden preguntar el que volen i quan volen doncs estem en un
democràcia, i que no accepta que digui que no se li facin preguntes. Que ell només
pregunta una cosa en la que hi estaven tots d’acord de com solventar les zones on
hi ha molta brutícia i en que s’havien de fer canvis, però d’aquests canvis fins ara
no en sabien res, fins ara que s’acaba d’assabentar del canvi que es produirà a la
zona del PPO5, retornant al que es feia anys enrere, i que està disposat a portar
fotografies de com estava de bruta la zona abans de fer el porta a porta, per si s’ho
volen repensar perquè no passi
El Sr. Moret diu que no era la seva intenció treure de context les preguntes , i
manifesta que Santa Eulàlia té una recollida d’escombraries 5 estrelles, això vol dir
que es car, es fan uns recorreguts molt curts per recollir les escombraries porta per
porta i això incrementa el cost. Per això intentem reduir despeses com més aviat
millor, tot i que sabem que serà llarg posar-se al dia, però faran tot els possibles..
L’Alcalde apunta que de ben segur que hi hauran fotos amb la brossa al costat dels
containers, però segurament no farà el fàstic d’ara, que durant tot el dia hi ha
bosses d’escombraries escampades per tot arreu.
El regidor Ramon Vilageliu, demana la paraula per manifestar que malgrat tot,
accepta les opinions dels que diuen que l’ajuntament està malament, però no pot
acceptar de cap de les maneres i menys que es tingui en compte l’opinió d’un alt
funcionari d’una altra institució, que diu que ens venut el poble, que això no es pot
tolerar i que hi està en total desacord i vol que quedi clar que el poble no s’ha
venut, que estan perquè Santa Eulàlia funcioni, no per buscar un triomfador en
funció de si hi ha més o menys deute, i que estaran al costat del govern quan
calgui si es per millorar el seu funcionament i alhora demana que per favor es
moderi l’agressió externa.
16.- Canvi recollida escombraries
Quina es la valoració del govern després d’haver fet el canvi en la recollida de
deixalles?
Perquè no s’ha fet més pedagogia amb els ciutadans i ciutadanes, dels canvis que
s’anaven a fer?
Com es que, els cartrons informatius que s’han enviat als habitatges, s’han fet de
manera tan precipitada i poc estudiada, on la mida i color de la lletra es
pràcticament il·legible.?
El regidor Joaquim Blanch diu que aquesta pregunta ja l’ha s’ha debatut
anteriorment i passa a la següent pregunta.
17.- Escrits pendents de resposta
Agrairem que el govern ens doni resposta als nostres escrits, entrats a registre
amb el núm. 2.385 i 2.397, que resten pendents de contestar.
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El regidor Quim Blanch manifesta que dels escrits que restaven per contestar, del
número 2397 ja s’ha extensament abans, però pel fa al número 2385 que fa
referència a l’adjudicació del Bar de la Fàbrica, de la resposta que s’ha rebut, no
s’ha contestat absolutament rés del que s’ha preguntat, que es va demanar que es
facilités la documentació que acreditava que l’adjudicatari reunia les condicions
que fan referència al capítol 8 del Plec de condicions, i que això no se’ls no s’ha
donat i que es diu en l’escrit que poden examinar la documentació a l’expedient,
però que ja es va fer i aquesta informació no hi era i que per tant si per part del
govern no hi ha cap més resposta al respecte, es reserven el dret de dur a terme
accions que més convinguin per poder defensar el dret dels ciutadans de Santa
Eulàlia.
L’alcalde manifesta que hi ha documentació que no es convenient que surti de
l’Ajuntament i reitera l’oferta de revisar de dalt a baix tota la documentació que
consta a l’expedient, a les Oficines de l’ajuntament.
El regidor Martí Ferres pregunta quines obres s’estan fent a la parcel·la de Can
Magres al costat de Sorea, que suposa que tracta de la instal·lació d’una antena de
telefonia mòbil, vol saber quines empreses ho instal·len i si aquestes obres
repercutirà amb algun ingrés per l’Ajuntament.
La regidora Isabel Valls contesta que al polígon de Can Magre existeix una situació
molt precària pel que fa al funcionament de la telefonia mòbil i també per la
manca de potencia d’accés a internet, el polígon té moltes naus a la venda de
lloguer i/o tancades i això representa un retrocés en l’activitat econòmica. Per això
corria molta pressa almenys en poder cobrir aquesta mancança. S’ha arribat a un
acord amb l’empresa vodafon que per l’ajuntament representa un cànon aproximat
de 2500 a 3000 euros, però vol fer constar que més que el cànon del que es
tractava era de donar cobertura per millorar l’accés a internet i a la telefonia, que
farà que d’altres zones del pobles millori considerablement la seva cobertura, com
són tot el barri del bonaire i part de la Sagrera fins a l’Església. És cert que el
cànon no és molt important i que s’ha intentat negociar a l’alta tot el que ha estat
possible però l’important era donar prioritat a tenir el tema resolt. Informa també
que en 8 o 10 dies ja entrarà en funcionament i que els empresaris estaven molt
contents i satisfets.
El regidor Martí Ferres vol fer un parell de precs en el sentit de que era regidor de
medi ambient en el punt d’emergència, sempre hi havien problemes de neteja i els
propietaris del voltant demanaven que és netegés, cosa que es feia cada setmana
o 15 dies, i per aquest motiu demana que és netegi habitualment.
El regidor Miquel Moret diu que es farà que aquesta és la intenció de l’Ajuntament,
que estan mirant si ho pot fer l’empresa o en tot cas ho farà la brigada.
L’altre precs és que passejant per la zona de Can Mallorca ha vist que en la zona
del triangle s’hi posen habitualment un grup de joves que deixen deixalles, paquets
de tabac, papers pel terra, i demana que es posi un papereta en el lloc dels fets
per evitar que en el mateix terreny i als del costat s’hi acumulin piles de deixalles.
El regidor Miquel Moret diu que pren nota i que és farà una actuació al lloc dels
fets.
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El regidor Agustí Gonzalo del grup ICV fa les següents preguntes:
1.- -Quin numero de persones depenen de la renda d’inserció mínima al nostre
poble?
La regidora Cristina Parera li contesta que són 11 famílies
2.--Com van les obres del riu?
El regidor Agustí Gonzalo manifesta que es dona per contestat en la pregunta que
ha fet el Grup I-ERC, però vol afegir que està convençut que aquest projecte és
molt bo i que s’ha de fer tal com és, sense canvis.
3.- Existeix algun col·lectiu o alguna persona a nivell personal que disposi de les
claus de instal·lacions publiques?
Aquesta pregunta la relaciona en concret amb Pinedes del Castellet, que ja se sap
que al pobles petits les relacions personals interfereixen en moltes coses i de
vegades en masses, creu que s’ha d’intentar ser objectiu i molt curós en el tema
de les claus i no és pot permetre que algú digui que ell disposa de claus perquè és
amic de l’alcalde, tenir claus ha d’estat motivat. També demana en el tema de la
licitació de Pinedes del Castellet, que sigui molt clara, transparent i objectiva.
L’alcalde respon que està plenament d’acord amb el que diu i que qui digui que té
claus perquè és amic de l’alcalde menteix, i si algú ho diu, és que no és amic de
l’alcalde i nega rotundament el fet d’haver deixat les claus per ser amic seu. Pel
que fa al concurs de Pinedes del Castellet li respon que s’hi està treballant i volien
que passés en aquest ple però no ha estat possible, segurament passarà en el
proper, i avança que en aquesta ocasió es preparen el Plecs de Clàusules no
solsament per la licitació del bar sinó per tot el conjunt de les instal·lacions de
pinedes, ja que pensen que això serà un gran estalvi per l’ajuntament, i amb la
inclusió d’un compromís per part de l’adjudicatari de fer-se càrrec de diverses
actuacions que farà que l’ajuntament s’estalviï diners en inversió.
4.- N’hi ha abocaments d’aigües residuals al marge de la xarxa de clavegueram? A
la sortida de Santa Eulàlia entre Can Falgà i les Cases Lluiset.
El regidor Miquel Moret respon que el problema està en el tram de les cases Lluiset
i que si els veïns es posen d’acord és començaran molt aviat les obres.
5.- Quant ha costat la modificació de la rotonda per la instal·lació de la senyera?
S’ha quedat que es contestarà al proper Ple.
6.-Com interpreta l’equip de govern la celebració de la setmana de la sostenibilitat?
El regidor Agustí Gonzalo manifesta que s’ha parlat del bus i que d’alguna manera
hi havia la intenció de relacionar la festa de la sostenibilitat amb el bus, ja que creu
que ha se ser alguna cosa més que corre en bicicleta i prendre el sol, que hi ha
d’haver un compromís cap a la sostenibilitat i el transport públic i concretament el
bus de Santa eulàlia es un d’ells. S’ha parlat de que el bus té un dèficit de 166.000
euros i que efectivament son molts diners, però si es compara en que Ferrocarrils i
transports de la Generalitat gastarà 148.500 euros en lots de Nadal, potser no es
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tant pagar aquests diners per un servei públic com és el del Bus, creu que els
diners enfront d’alguns serveis, moltes vegades són relatius.
L’Alcalde respon que Santa Eulàlia no pot gastar aquests diners i que el govern
municipal com molts ciutadans, interpreta la sostenibilitat com una manifestació
per prendre consciència en conservar i cuidar el planeta que és molt delicat i que
ens exposem a que aquest ens abandoni, i que estan a favor de prendre totes les
mesures que calguin per ajudar a la seva conservació.
7.- Demana que farà el govern ara que han guanyat les eleccions. Quines
politiques prioritzarà? Amb quin recursos pensa contar? etc.
L’Alcalde respon que l’Equip de Govern està a l’espera del resultat de l’auditoria,
que s’han trobat amb unes condicions molt difícils, i que ha de governar malgrat
l’entorn en que s’han trobat, que evidentment no podran fer grans obres per no dir
ni una, i que la gran obra que esperen fer, és sanejar l’Ajuntament i deixar-lo en 4
anys en unes condicions econòmiques dignes, tot el contrari de com està ara. Pel
que fa a quines politiques es prioritzaran, li respon que la prioritat d’aquest govern
son les polítiques socials i que intentaran dur-les a terme sempre dins de les
possibilitats de l’ajuntament tot i que són molt limitades.
I a dos quarts d’onze 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

La Secretària accidental

Joaquim Brustenga i Etxauri

Lurdes Gimeno i Maspons
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