ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Extraordinari
29 de desembre de 2011
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA
CRISTINA PARERA SALLENT

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 29 de desembre 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
Extraordinari,
en
primera
convocatòria, del ple de l'Ajuntament.
Obert l’acte per la presidència,
es procedeix al debat dels assumptes
inclosos en el següent

PERE CABOT BARBANY
RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES

ORDRE DEL DIA:

JOAQUIM BLANCH CONEJOS
MARTI FERRES OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ

No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

1. APROVACIÓ DESIGNACIÓ DE
VOCALS
DE
L'ORGANISME
AUTÒNOM SET COMUNICACIÓ
2. ACORD DE DELEGACIÓ AL
CONSORCI
PER
A
LA
DEFENSA DE LA CONCA DEL
RIU BESÒS PER LA GESTIÓ
DEL SERVEI PÚBLIC DEL
CLAVEGUERAM

1.-APROVACIÓ DESIGNACIÓ DE VOCALS DE L'ORGANISME AUTÒNOM SET
COMUNICACIÓ
“Atès que en el Ple de data 7 de juliol de 2011 van quedar pendents de designar dos
vocals de l’Organisme Autònom Local SET- Comunicació, representants de les
associacions culturals i associacions de veïns del municipi.
Atès que en la darrera reunió de la Comissió de cultura s’ha acordat que la
representant sigui la Sra. Francina Massagué Nogué.
Per altra banda s’ha prorrogat la designació del representant del Consell de Barris,
el Sr. Amadeu Cortès Panades.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa
Es proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Designar com a vocals de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació als
següents representants:
- En representació d’associacions culturals del poble
Nogué

... Sra. Francina Massagué i

- En representació d’associacions de veïns del municipi
Panades

... Sr. Amadeu Cortès i

Sotmesa la proposta a votació, S’APROVA PER UNANIMITAT
2.-ACORD DE DELEGACIÓ AL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA
DEL RIU BESÒS PER LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DEL CLAVEGUERAM
Atès que per part de l’Alcalde i la regidoria de Serveis s’ha considerat la necessitat i
conveniència de crear el Servei Públic de Clavegueram Municipal tot delegant la
seva gestió a l’ens associat anomenat Consorci per a la Defensa de la Conca del riu
Besòs, d’acord amb el Conveni Interadministratiu que ha de regular el règim jurídic
de la delegació, i pels motius següents: el Consorci per a la Defensa de la Conca del
riu Besòs és l’ens local associatiu, que d’acord amb l’article 5 b) del Text Refós en
matèria d’aigües de Catalunya (DL 3/2003 de 4 de novembre, té competències
relatives, entre d’altres, al clavegueram i el tractament d’aigües residuals, el qual ve
prestant serveis als municipis al llarg de més de vint anys, amb qualitat i eficàcia,
aprofitant les sinergies de l’economia d’escala. Tot havent iniciat el procediment
administratiu al respecte.
Atès que en data 19 de desembre de 2011 el Secretari va emetre informe sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir per modificar la forma de gestió del
servei.
Vista la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment i el Reglament per a la
prestació del servei públic, que s’incorporen a l’expedient.

Vist l’informe d’Intervenció sobre els estudis i aspectes econòmics de la creació del
Servei, de la forma de gestió per delegació i sobre l’ordenança fiscal que ha de
finançar el servei públic del clavegueram municipal, elaborats pels Serveis Tècnics
del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs.
Atesa la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment i el Reglament, així com
l’informe favorable d’Intervenció i l’informe de Secretaria, de conformitat amb
l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals i l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i vist el dictamen de la Comissió informativa,
es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Considerar que la forma més adequada per a la gestió del servei públic del
clavegueram municipal és per delegació a l’ens associatiu local anomenat Consorci
per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, segons el Conveni regulador del règim
jurídic de la delegació i pels motius expressats a la Memòria justificativa.
SEGON. Aprovar inicialment la forma de gestió del servei públic del clavegueram de
Santa Eulàlia de Ronçana, d’acord amb la Memòria justificativa i el projecte
d’establiment.
TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies,
mitjançant anuncis que s’inseriran en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament,
als efectes que es puguin formular les observacions que considerin convenients.
L’alcalde va informar que aquest assumpte s’havia parlat el dia de la Comissió
Informativa, i que es tractava d’un acord de delegació del que l’anterior govern
havia iniciat els tràmits i el que s’havia fet era continuar les negociacions. Resultava
interessant perquè alliberava d’una sèrie de despeses de manteniment i reparació
del clavegueram que assumiria el Consorci. També es tractava d’uns acords de
màxims, perquè es continuaria amb les negociacions, així, es plantejava que no fora
el període més llarg, que el premi de cobrament que normalment era el 3,5 per
cent, pogués estar sobre el 2,5 per cent, etc.,. Per això entenien que era un bon
acord i el sotmetien a l’aprovació pel ple.
El Sr. Cabot va dir que el govern anterior no havia iniciat els tràmits, sinó que el
que havia fet era donar la concessió de les obres de connexió a la xarxa, cosa que
era diferent. Va manifestar que coneixien que el manteniment resultava deficitari i
per això, hauria de ser bo pel servei, que aquesta millora hauria de ser de màxims,
però que el que s’estava invertint en el servei tant sols per manteniment era de
l’orde de 30-40.000 euros anuals multiplicats per 10. Podia ser un bon acord, però
com que l’ajuntament no tenia els objectius de benefici d’una empresa privada, el
més important era que es prestés un bon servei i a un preu que els ciutadans
poguessin assumir i això no s’havia tingut en compte. En aquests moments, el
servei encara que fos deficitari, funcionava, i no era una prioritat absoluta, pel que
entenien que no era el moment de presentar aquesta proposta, que en realitat
tampoc no tenia un cost zero, sinó que suposaven 342.147 euros de cost total, que
no pagaria l’ajuntament, però si que ho farien els ciutadans de Santa Eulàlia,
obligant-los a costejar un servei que resultava el doble de car que el bus que ara es
suprimia al no tenir diners per pagar-lo. Servei de bus que utilitzaven moltes
persones i no tenia substitució. Tampoc no els quadraven els números que els

havien donat, ni els metres cúbics que es facturaven, perquè efectuant una simple
divisió resultava que existien més abonats dels que es declaraven en l’estudi, per
tant, o havien calculat massa metres cúbics, o el preu devia ser mes alt perquè
sortissin els números. Resultaven 800 o 1.000 habitatges que no pagarien el servei,
però entenia que totes les cases estaven connectades a la xarxa del clavegueram o
haurien d’estar-ho, o existirien cases connectades que no pagarien la taxa.
L’alcalde va contestar que, encara que des d’I-ERC no es considerés oportú que els
veïns paguessin, era clar que sempre pagaven els veïns, a l’ajuntament o
directament al prestador dels serveis; i quan pagava l’ajuntament, també ho feia
amb els diners del veïns. Pel que fa al cost anual del manteniment, per desgracia
estava molt per sobre dels 40.000 euros que havia assenyalat; essent
aproximadament de 150.000 euros, a banda dels problemes mediambientals sorgits
durant l’anterior govern dels que coneixia fiscalia i que l’equip de govern s’havia
abocat a solucionar. Per tant, es tractava d’un acord molt necessari, que en
moments difícils alliberava a l’ajuntament d’obligacions i despeses i tot i ser evident
que hi haurien cases que no pagarien, al no fer servir el clavegueram per tractar-se
de cases de pagès o disseminats allunyats del clavegueram.
El Sr. Montes va dir que efectivament aquestes cases quedarien fora, però la seva
situació s’aniria regularitzant després mitjançant el reglament de funcionament.
D’altra banda, tampoc no entenia la relació del bus amb el clavegueram, perquè
encara que el bus deixés de circular, no afectaria al funcionament del clavegueram.
Si es tractava de fer comparatius, calia tenir en compte que fora de la regulació del
clavegueram hi quedarien unes 1.000 cases, el que vindria a ser la meitat. Per
contra, el bus el feien servir aproximadament unes 700 persones per setmana, un
10 per cent de la població. D’aquesta comparativa resulta que es tracta d’una
desviació del 90 per cent, davant una desviació del 50 per cent. Respecte a les
xifres, fins ara, els mínims del consum de l’aigua es fixava en 36 metres cúbics,
però existien queixes dels veïns que entenien que els mínims eren massa alts i una
de les qüestions pendents, consistia en negociar a la baixa aquests mínims de
consum d’aigua, amb el que incentivarien i premiarien l’estalvi, i les persones que
tinguessin la cura de tancar l’aixeta es veurien beneficiats. D’aquesta forma també
l’estalvi amb el consum de l’aigua compensaria la taxa del clavegueram i no com
ara, que el que s’incentivava era que es deixés l’aixeta oberta.
El Sr. Cabot va replicar, admetent les xifres de manteniment tant elevades, que en
tot cas aquest manteniment seria provisional a l’estar-ne pendents del col·lector,
amb un projecte definitiu que ja estava aprovat, i tant aviat com estigués, deixaria
d’existir aquest manteniment. Va dir que pensava que eren menys de 1.000 les
cases que no estaven connectades al clavegueram i que ara que es retallaven els
serveis, el clavegueram augmentaria un 500 per cent, pel que no s’hauria d’aprovar
fer un augment d’aquesta magnitud.
El Sr. Blanch va dir que havien rebut la informació al migdia i per tant el PSC no
havia tingut l’oportunitat d’efectuar un anàlisi econòmic de la documentació i per
això no incidiria en aquest aspecte. Existia però una qüestió que els preocupava,
essent que consideraven injusta l’aplicació d’aquesta taxa en els moments de crisi
actuals. També perquè una part important de Santa Eulàlia no la pagaria i resultava
difícil, malgrat el que s’havia dit, que s’implantés un sistema en que les cases no
connectades, o que tenien un pou, tinguessin aquest control, aconseguint que tots
els ciutadans estiguessin al mateix nivell i amb els mateixos drets i obligacions. Per
això votarien en contra.
L’alcalde va aclarir que efectivament en la Comissió Informativa s’havia advertit del
retard en l’entrega de la documentació definitiva, per la necessitat de complir els
terminis. Respecte al control de les cases que tenien pou i per tant no tenien

consum d’aigua pública, no resultava massa difícil dur-lo a terme, perquè
l’ajuntament coneixeria el nombre de cases confrontant-les amb l’IBI i els padrons.
L’aplicació a les cases que tenen pou d’una taxa amb un import estimat, provocaria
que els habitants pel seu propi benefici, estarien interessats de disposar d’un
comptador i això no era cap invent, sinó el sistema que es feia a tot arreu per
detectar les cases que no tenien comptador.
El Sr. Gonzalo va manifestar que s’abstindria perquè no havia tingut l’oportunitat
d’estudiar-ho, però va dir que es mostrava favorable al que s’havia dit referent als
mínims d’aigua, ja que l’actual era molt alt i s’hauria de baixar per tal d’incentivar el
consum de l’aigua.
El Sr. Cabot va demanar la paraula a l’alcalde per manifestar que feia un any
aproximadament que s’havia rebaixat el mínim i no s’havia rebaixat més, perquè de
fer-ho, Sorea aplicava una quota de connexió que compensava la rebaixa i llavors
pels veïns, l’import del rebut acabava sent el mateix.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor dels regidors de
CIU i PP, l’abstenció del regidor d’ ICV-EUiA i 5 vots en contra dels regidors
de I-ERC i PSC.
Abans de finalitzar la sessió l’alcalde va desitjar a tothom un bon final d’any.
I a dos quarts de vuit del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta
acta, i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer

