
 

Pàgina 1 de 14 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 

  

Caràcter:       Ordinari 

Data:           30/09/2021 19:00:00 

Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 

 

Assisteixen: 

 

Alcalde: 

Francesc Bonet Nieto 

Regidors: 

Anna Ma Montes Cabot 

Jordi Orriols Vilaró 

Ana Viura Rodilla 

Manel Imedio Bernardo  

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa  

Monica Pons Vilaseca 

Pol Guerra Imedio 

Ramon Vilageliu Relats 

Cristina Gallego Cabanas 

Susana Barroso Valverde 

Abraham Requena Ruiz 

 

Excusen la seva assistència: 

 

 

Secretària accidental 

Lurdes Gimeno Maspons 

 

Interventor accidental 

Bernat Calpe Palma 

 

 

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 30 de setembre de 2021, a les 19:20 h es van reunir sota la Presidència del Sr. 

Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària accidental, 

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 
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ORDRE DEL DIA: 

 

1.- aprovació  de l’acta anterior. 

 

1.1. PLE2021/9 Ordinari 22/07/2021 

 

1.2. PLE2021/10 Extraordinari 28/07/2021 

 

1.3. PLE2021/8 Extraordinari 01/07/2021 

 

S’aproven per unanimitat 

 

2.-Informació diversa. 

 

L’Alcalde, informa sobre la Festa Major del passat mes de juliol, manifesta que degut 

a la Covid no s’han pogut fer totes les activitats previstes, però si que s’han fet més 

activitats que l’any 2020.  

 

Seguint amb la Covid, informa que a Santa Eulàlia es segueix mantenint en números 

força baixos de contagis. 

 

Pel que fa a l’inici del curs escolar, informa que el curs a les escoles ha començat amb 

total normalitat, respectant tots els protocols que es marquen des de la Generalitat, 

i que ja va funcionar molt bé el curs anterior.  

 

 

3. Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia    

 

L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions del mes de juliol i agost de 2021, que 

van del núm. 241 al 296 

 

4 Aprovació nomenament Jutge de Pau titular    

 

Atès que s’ha publicat mitjançant anunci al BOPB de 16 de juliol de 2021  i edicte al 

tauler d’anuncis de l’Ajuntament a la web municipal i al Jutjat de Pau, la convocatòria 

per a procedir a la proposta de nomenament del Jutge de Pau de Santa Eulàlia de 

Ronçana titular 

 

Examinat l’expedient instruït per a procedir a la proposta de nomenament i vist el 

contingut de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4, 5, 6 i 7 

del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau, 

 

Vist que en el període d’exposició pública de la convocatòria s’ha presentat una 

sol·licitud, per part del Sr. Josep Solé Padrós per la plaça de Jutge de Pau Titular, el 

qual reuneix les condicions legals necessàries. 

 

Examinada i valorada la proposta presentada per la comissió informativa del Ple. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següents 

 

ACORDS:  

 

Primer.- Proposar el nomenament del Sr. JOSEP SOLÉ I PADRÓS pel càrrec de JUTGE 

DE PAU TITULAR del municipi  
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Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció, per tal que elevi 

la proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

Intervencions:  

 

L’alcalde explica  que es proposa renovar el nomenament del càrrec de Jutge de Pau 

titular del Sr. Josep Solé i Padrós que ja  porta  25 anys exercint el càrrec i destacant 

l’excel·lent feina i servei que ha fet durant aquests anys en la seva principal funció 

com a Jutge de Pau.   

El regidor d’I-ERC Ramon Vilageliu destaca i agraeix la seva feina al llarg d’aquests 

anys, no tan sols pels casaments al poble sinó també per les tasques de mediació.  

El regidor de SER-CP, Abraham Requena, també dona les gràcies al Jutge de Pau, 
qui ja va ser nomenat santaeulalienc de l’any als Premis Tardor de 2017. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

5. Aprovació inici de la tramitació per a portar a terme la integració de 

l’Escola de la Vall de Tenes a la xarxa de centres educatius de la Generalitat 

de Catalunya.    

 

Atès que d'acord amb l'article 159 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, els 

ens locals poden crear centres propis d'acord amb la programació de l'oferta 

educativa. 

 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulalia de Ronçana és propietari de la finca situada 

al camí de la Rovira s/n de Santa Eulàlia de Ronçana, on s’ubica part de l’Institut la 

Vall del Tenes, del qual són titulars la Mancomunitat de la Vall del Tenes i l’Ajuntament 

de Santa Eulàlia de Ronçana. 

 

Atès que l’Institut la Vall del Tenes és un centre amb vocació de dur a terme l’activitat 

docent que de sempre el caracteritza, adreçada a l’alumnat dins el marc dels actuals 

ensenyaments equivalents a l’ensenyament de secundària obligatòria, als 

ensenyaments de Batxillerat i als de cicles formatius. 

 

Atès que d'acord amb l'article 199 la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació el 

Govern ha de garantir la gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments considerats 

gratuïts i universals a l'article 5.2 de la mateixa llei, i ha de sostenir amb els recursos 

econòmics necessaris els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, 

d'acord amb la programació educativa. 

 

Atès que la disposició addicional trentena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació, que tracta la integració de centres a la xarxa de de titularitat pública, 

preveu que les comunitats autònomes poden integrar en la respectiva xarxa de 

centres docents públics, d’acord amb la forma i el procediment que s’estableixi 

mitjançant una llei dels seus parlaments, els centres de titularitat de les 

administracions locals que compleixin els requisits establerts a la Llei, atenguin 

poblacions escolars de condicions socioeconòmiques desfavorables o que 

desenvolupin una reconeguda tasca en l’atenció a les necessitats d’escolarització, 

sempre que les administracions locals manifestin la voluntat d’integrar‐los a la xarxa 

esmentada. 
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Atès que el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, preveu el procediment d'integració 

de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i 

determina en el seu article tercer els requisits per a la creació de centres per la via 

de la integració. 

 

Atès que la Mancomunitat de la Vall del Tenes van sol·licitar a la Generalitat de 

Catalunya en data 2 d’octubre de 2019 que assumís la titularitat de l’Institut de la 

Vall del Tenes, reconeixent el dret de tots els treballadors i treballadores a la 

subrogació empresarial  

 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha iniciat els tràmits a fi de 

regularitzar la situació dels immobles de la seva titularitat davant el Registre de la 

Propietat, 

 

S’ACORDA: 

 

ÚNIC.- Iniciar la tramitació de l’expedient patrimonial per a la integració de l’Institut 

La Vall del Tenes a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya, en aplicació 

a allò establert al Decret Llei 10/2019, de 28 de maig. 

 

Intervencions:  

 

L’alcalde explica que aquest acord és per iniciar la tramitació per portar a terme la 

integració de l’Institut de la Vall del Tenes a la xarxa de centres educatius de la 

Generalitat de Catalunya, és un pas més del traspàs que es va fer el curs passat, ja 

que aquesta integració permetrà ampliar l’edifici, una obra pendent des de fa temps.  

 

El regidor Ramon Vilageliu, celebra aquest pas que es farà per tal d’integrar l’IES a la 

xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

6. Modificació de Crèdit 20/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit     

 

La modificació de crèdit número 20/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació 

pressupostària no existent l’exercici 2021 per una despesa de capítol IV 

Transferències Corrents que no té aplicació pressupostària creada el 2021. També 

implica un suplement de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació de crèdit amb 

saldo insuficient de capítol IV Transferències Corrents.  

 

Vist el decret d’alcaldia de data 21 de setembre de 2021. 

  

Vist l’informe d’Intervenció de data 21 de setembre de 2021. 

 

Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases 

d’execució del pressupost per a l’any 2021. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 20/2021 de crèdit extraordinari i suplement 

de crèdit per crear una aplicació pressupostària no existent l’exercici 2021 per una 

despesa de capítol IV Transferències Corrents que no té aplicació pressupostària 

creada el 2021. També implica un suplement de crèdit per dotar de més crèdit una 

aplicació de crèdit amb saldo insuficient de capítol IV Transferències Corrents.  

 

La modificació serà la següent:  

 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20 - 2021       

CRÈDIT EXTRAORDINARI       

Despeses en augment       

Aplicació Concepte 

Consignació 

Inicial Modificació 

Consignació 

Final 

          

9-924-

489000 

AJUT JOVES FOMENT TRANSPORT 

PÚBLIC 0,00 2.500,00 2.500,00 

          

  

Àrea de despesa Actuacions de 

caràcter General   2.500,00   

          

  Total increment   2.500,00   

          

Finançament       

Aplicació Concepte 

Consignació 

Actual  Modificació 

Consignació 

Final 

          

9-924-

226096 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT. 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 12.623,69 -2.500,00 10.123,69 

          

  

Àrea de despesa Actuacions de 

caràcter General   -2.500,00   

          

  Total increment   -2.500,00   

          

          

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20 - 2021       

SUPLEMENT DE CRÈDIT       

Despeses en augment       

Aplicació Concepte 

Consignació 

Actual  Modificació 

Consignació 

Final 

          

1-491-

410000 

SUBVENCIÓ LOCAL (SET 

COMUNICACIÓ) 26.000,00 3.800,00 29.800,00 

          

  

Àrea de despesa Actuacions de 

caràcter econòmic   3.800,00   

          

  Total increment   3.800,00   

          

Finançament       
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20 - 2021       

Aplicació Concepte 

Consignació 

Actual  Modificació 

Consignació 

Final 

          

3-920-

120000 

RETRIBUCIONS BÀSIQUES 

FUNCIONARIS A1 ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 33.548,03 -3.800,00 29.748,03 

          

  

Àrea de despesa Actuacions de 

caràcter General   -3.800,00   

          

  Total increment   -3.800,00   

 

 

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 

de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 

hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 

al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 

amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  

 

Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 

 

Intervencions  

 

La regidora Marta Dominguez, explica l’acord de la modificació de crèdit. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

7. Moció del Grup Municipal d’Ind-ERC CONTRA L’INCREMENT DE PREUS DE 

L’ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIÓ. 

L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega 

l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit 

empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, 

ocasionant una clara pèrdua de competitivitat. 

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem 

assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 

188’18 €/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de 

gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena. 

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé 

considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra 

de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença decebedora, sense 

anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en va 

transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia 

social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran 

incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme 

irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden 

fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses 

energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic. 

Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran 

el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu 
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efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles 

no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà 

per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat. 

En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb 

els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos 

exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà 

de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que 

estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques 

com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els 

embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu 

més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció 

del regulador públic. 

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents 

en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han 

demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes 

beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial. 

Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de 

l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no 

puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els 

ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis 

socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat 

capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric. 

 

Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines 

disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per 

ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a 

criteris de renda i la situació personal i familiar. 

Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que 

aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model 

oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb 

participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats 

energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en 

petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la 

implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables. 

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest 

canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, 

l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana l’adopció dels següents acords: 

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint 
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, 
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent. 

Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir 
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que 
hem viscut aquest estiu. 

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments 
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials. 
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Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i 
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència 
energètica. 

Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en 
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO 
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament 
d’energies renovables. 

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els 
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses 
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat 
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població. 

Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next 
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i 
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament 
oligopolístic. 

Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra 
l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre i sumar-nos a l'apagada de 22 a 
22:30h des del municipi. 
 

Intervencions:  

El regidor Ramon Vilageliu, defensa la moció que ha presentat el seu grup en contra 

de l’increment de preus de l’electricitat i crida a la mobilització. El regidor qualifica  la 

situació d’escàndol i que afecta a les famílies i, sobretot, a les que tenen més risc 

d’exclusió social. Destaca  que Santa Eulàlia és un model en quant a energia solar, 

però demana fer un pas més des de l’administració i generar comunitats energètiques 
locals.  

El regidor  Abraham Requena diu que es evident que quan el preu puja, el Govern 

central ha d’actuar i ja han fet mesures perquè la transició energètica sigui una 

realitat. 

El regidor, Jordi Carreras, defineix la moció com a encertada i complerta, 
especialment pel que fa als ajuts socials. 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els següents vots: 

A favor: 8 P.U, 2 I-ERC, 1 SER-CP 

Abstencions: 1 C’s 

En contra: -  

 

8  Moció que presenta el grup municipal SER-CP per la Seguretat de la 

Carretera C-59 

 

El grup municipal SER-CP (socialites) presenta al ple de Santa Eulàlia de Ronçana 

l’aprovació d’aquesta moció, per a demanar inversions per millorar la carretera C-59 

en tots els seus trams, així com la millora de la seguretat de  les carreteres que hi 

aporten trànsit. 

Exposició de motius: 

“Atès que l’EuroRAP 2019 (Estudi Europeu de Valoració de carreteres) assenyalava 

que la C-59, entre Caldes de Montbui i Moià ra la novena carretera de Catalunya amb 

més risc d’accident greu o mortal (2016-2018), i no era la primera vegada que 



 

Pàgina 9 de 14 

aquesta via era catalogada com una de les més perilloses de Catalunya; ja havia 

aparegut als mateixos llistats de l’EuroRAP 2014 i EuroRAP 2015. La situació s’ha 

repetit aquest mateix dissabte 12 de juny de 2021, en què un motorista ha mort en 

un accident de trànsit al tram entre Castellterçol i Moià. 

Atès que, a l’estudi d’identificació dels Trams de Concentració d’Accidents amb 

Animals Ungulats (TCAU) de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya, hi 

ha nombrosos trams de la C-59 identificats com a TCAU i que constata el dèficit de 

permeabilitat faunística de la infraestructura, que deixa com a resultat la mort de 

molts animals i els danys materials dels nostres vehicles, quedant sovint irreparables.  

Atès que segons aquest estudi, només al període 2013-2017 es van produir  18 

accidents amb senglars o cabirols al tram Sant Quirze - Castellterçol i 16 al tram de 

la Fàbrega, sense comptar d’altra fauna autòctona atropellada (teixons, eriçons, etc.). 

La percepció és que a més, aquest tipus d’accidents va en augment. 

Atès que molts trams de la carretera C-59 no compleixen la normativa (criteris de 

disseny, de traçada o d’amplada) i que provoquen situacions de risc al creuament o 

avançament de tot tipus vehicles (camions, bicicletes, tractors, autobusos, etc.) 

Atès que la plataforma C-59 segura ha fet una Auditoria Ciutadana amb els usuaris i 

usuàries de la C-59 en data maig 2021, lliurada al Departament de Territori i 

Sostenibilitat i al Consell Comarcal del Moianès, i on s’hi detallen les deficiències de 

la C-59 detectades per ells, en els següents àmbits: amplada de la calçada insuficient, 

ferm en molt mal estat, problemàtica amb la fauna, interseccions perilloses, barreres 

de seguretat i abalisament deficients, corbes perilloses o amb mala visibilitat, 

travesseres urbanes poc amables, senyalització deficient i altres. 

Atès que la Generalitat de Catalunya té previst invertir a la carretera (ordre d’estudi: 

PC-CIB-19028) 3,6 M€, però on es constata que són clarament insuficient per donar 

una solució definitiva a la seguretat i a una mobilitat confortable i eficaç de la C-59. 

Atès que aquesta és una artèria principal de mobilitat al Vallès, que diàriament 

utilitzen molts vallesans, molts d’ells també Santaeulaliencs. 

 

El grup municipal SER-CP(socialistes) proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que, en els propers 

pressupostos s’inclogui una inversió suficient i planificada temporalment a la carretera 

C-59 per atendre, com a mínim, les deficiències en matèria de seguretat viària i 

“confort” en la conducció a la carretera: 

o Amplada de la calçada insuficient (més enllà de les cunetes trepitjables, 

que hi hagi voral) 

o Ferm en molt mal estat 

o Problemàtica amb la fauna 

o Interseccions perilloses 

o Barreres de seguretat i abalisament deficients 

o Corbes perilloses o amb mala visibilitat 

o Travesseres urbanes poc amables 

o Senyalització deficient 

Segon.- En el seu defecte, si no es pot assolir en la seva totalitat en uns únics 

pressupostos, que es prevegi una inversió sostinguda al llarg d’aquesta legislatura, i 

de  la següent. 

I si és necessari, que es redacti un pla executiu general d’inversió de tota la c-59 per 

garantir que és resolguin totes les problemàtiques amb una previsió temporal en el 

temps i que és contemplin als pressupostos de la Generalitat.  Així com de les vies 

annexes com la C-1415B. 

 



 

Pàgina 10 de 14 

Tercer.- No oblidar el manteniment de la carretera i els seus voltants en tots els seus 

trams. 

 

Quart.- En el cas de Santa Eulàlia, demanar a la Generalitat de Catalunya que es faci 

càrrec de la construcció del pas semafòric autoritzat ja fa més de 3 anys, a l’accés al 

poble pel barri del Mas Vendrell, per la perillositat que suposa l’elevat transit que 

circula diàriament en ambdós sentits cap a la C-59. 

 

Cinquè.- Notificar aquests acords a: 

o Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la 

Generalitat de Catalunya 

o Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya 

o Servei Català de Trànsit 

o Consell Comarcal del Vallès Oriental 

o Consell Comarcal del Moianès 

o Consell Comarcal Vallès Occidental 

o Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT) del Parlament de Catalunya 

o Associacions de veïns del nostre municipi 

Sisè.- Comunicar els acords a la Plataforma Fem la C-59 Segura 

(c59segura@gmail.com) com a promotora de la moció. 

 

Intervencions: 

 

El regidor Abraham Requena del grup Municipal SER-CP, explica i defensa la moció 

per a demanar inversions per millorar la carretera C-59 en tots els seus trams, així 

com la millora de la seguretat de  les carreteres que hi aporten trànsit.  

 

El Sr. Jordi Carreras, manifesta que estan d’acord amb la moció, però en el quart 

punt, sol·liciten que s’especifiqui que la competència de construir el pas semafòric és 

de la Generalitat de Catalunya i no de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  

 

El regidor Abraham Requena, accepta modificar el punt de la moció. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

9. Acceptació renúncia d'una regidora del grup municipal Poble Unit    

 

L’alcalde informa als regidors que la senyora  Anna Viura Rodilla, ha presentat la 

renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament, 

  

En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,  

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidora presentada per la senyora  Anna 

Viura Rodilla, del grup municipal Poble Unit 

 

Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 

lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 

disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.  

mailto:c59segura@gmail.com
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Intervencions:  

La regidora del grup municipal Poble Unit Anna Viura explica que ha presentat la seva 

renúncia per motius personals i professionals, i que treballar a l’Ajuntament ha estat 

un honor i que no ha estat una decisió fàcil, però que seguirà treballant pel poble des 

de la segona línia.  

L’alcalde manifesta que sent orgullós de tota la feina que ha fet i destaca el compromís 

envejable de la regidora, assegurant que sempre ha mirat de fer el bé.   

Tots  els grups municipals de l’oposició mostren el seu agraïment i la regidora Anna 

Montes li agraeix l’elevat grau de compromís, especialment per haver-se incorporat a 

l’equip de govern sent mare recent, i  la tasca realitzada en educació i atenció a la 

ciutadania. 

El ple accepta la renúncia  

 

10.- Afers urgents i sobrevinguts 

 

Posada a votació la urgència, queda aprovada per unanimitat  

 

Assumpte: Modificació de Crèdit 22/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement 

de Crèdit i  Modificació Annex Inversions 2021 

 

La modificació de crèdit número 22/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear tres aplicacions 

pressupostàries no existents l’exercici 2021 per diverses despeses de capítol VI 

Inversions Reals que no tenen aplicació pressupostària creada el 2021 i per 

suplementar-ne 3 per dotar-les de més crèdit unes aplicacions amb saldo insuficient 

de capítol II Despeses en Béns Corrents i Serveis dues de capítol VI Inversions Reals. 

 

Vist el decret d’alcaldia de data 29 de setembre de 2021. 

  

Vist l’informe d’Intervenció de data 29 de setembre de 2021. 

 

Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases 

d’execució del pressupost per a l’any 2021. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 22/2021 de crèdit extraordinari i suplement 

de crèdit per crear tres aplicacions pressupostàries no existents l’exercici 2021 per 

diverses despeses de capítol VI Inversions Reals que no tenen aplicació pressupostària 

creada el 2021 i per suplementar-ne 3 per dotar-les de més crèdit unes aplicacions 

amb saldo insuficient de capítol II Despeses en Béns Corrents i Serveis dues de capítol 

VI Inversions Reals. 
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La modificació serà la següent:  

 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22 - 2021       

CRÈDIT EXTRAORDINARI       

Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial Modificació 
Consignació 

Final 

          

1-151-609008 GUAL FONT DE SANT CRISTÒFOL 0,00 153.841,89 153.841,89 

1-151-640001 POUM  0,00 15.000,00 15.000,00 

          

  Àrea de despesa Serveis Públics Bàsics   168.841,89   

          

2-3321-632021 INVERSIONS BIBLIOTECA 0,00 19.533,08 19.533,08 

          

  
Àrea de despesa producció de béns públics 
de caràcter preferent   19.533,08   

          

  Total increment CE   188.374,97   

          

SUPLEMENT DE CRÈDIT       

Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 

          

1-160-210000 
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA 
CLAVEGUERAM 18,45 6.843,87 6.862,32 

          

  Àrea de despesa Serveis Públics Bàsics   6.843,87   

          

7-4411-622000 
URBANITZACIÓ APARCAMENT APORTACIÓ 
VINCULAT A LA PARADA 2527 43.686,25 5.000,00 48.686,25 

          

  
Àrea de despesa Actuacions de caràcter 
econòmic   5.000,00   

          

1-920-632016 INVERSIONS AJUNTAMENT 15.000,00 10.000,00 25.000,00 

          

  
Àrea de despesa Actuacions de caràcter 
General   10.000,00   

          

  Total increment SC   21.843,87   

          

  TOTAL INCREMENTS   210.218,84   

          

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 

          

1-151-609006 MESURES PROTECCIÓ HIDRÀULICA POUM 30.000,00 -30.000,00 0,00 

1-151-609001 MOTA DE SANT ISIDRE NORD 113.841,89 -113.841,89 0,00 

1-1532-619003 
CAMÍ DE LA ROVIRA, REFORMA DE LES 
CUNETES DE FORMIGÓ 501,45 -501,45 0,00 

1-1532-619006 MILLORA ACCÉS CAMÓ DE L'ARENY 764,59 -764,59 0,00 

          

  
Àrea de despesa producció de béns públics 
de caràcter preferent   -145.107,93   

          

9-342-632001 GESPA DEL CAMP DE FUTBOL 51.914,06 -51.914,06 0,00 

4-323-632005 REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA ÀREA 5 466,57 -466,57 0,00 

2-333-632006 INVERSIONS LA FÀBRICA 6.079,28 -6.079,28 0,00 
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 22 - 2021       

  
Àrea de despesa Actuacions de caràcter 
econòmic   -58.459,91   

          

1-920-632017 INVERSIONS JUTJAT I CASA DEL MESTRE 6.651,00 -6.651,00 0,00 

          

  
Àrea de despesa Actuacions de caràcter 
General   -6.651,00   

          

  TOTAL REDUCCIONS   -210.218,84   

 

Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 

de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 

hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 

al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 

amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  

 

Tercer.- Donar compte al Ple de l’actualització de l’Annex d’inversions 2021 a data 30 

de setembre de 2021, segons es relaciona a l’annex adjunt.  

 

Quart.- Comunicar els presents acords a l’àrea econòmica. 

 

 

Intervencions: 

 

La regidora Marta Dominguez, explica l’acord de la modificació de crèdit. 

 

El Sr. Ramon Vilageliu, celebra que es pugui fer aquesta modificació de crèdit per tal 

de no perdre la subvenció del PUOSC. 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per UNANIMITAT 

 

 

11.- Precs i preguntes 

 

Preguntes I-ERC:   

 

Acopi material al Camí de la Serra, (antic punt d’emergència)  

 

L’alcalde, manifesta que actualment hi ha uns contenidors en aquest punt, que s’ha 

demanat a la propietat que els retiri, i en cas que no es faci,  s’obrirà expedient per 

tal de dur a terme les actuacions.  

 

Mal estat dels carrers de la Font d’Abril.  

 

L’alcalde, manifesta que aquests carrers i en concret aquest barri estan dins un 

polígon d’urbanització, això suposa que no estan recepcionats per part de 

l’Ajuntament. Per tal de que sigui recepcionat cal que la urbanització entregui a 

l’Ajuntament el barri amb tots els serveis (llum, aigua, sanejament i asfaltat).  

 

Tot i això, comenta que a la última contractació de parxejat de l’any 2021, hi ha una 

partida molt amplia d’actuacions al barri de la Font d’abril.  

 

Manifesta que és coneixedor del mal estat dels carrers, però que l’únic mecanisme 

que tenen a l’actualitat d’actuar, és mitjançant parxejat.  
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Preguntes SER-CP: 

 

1.- En quina situació es troben les converses per la construcció del pas 

semafòric? Quan el construirà l’Ajuntament? 

 

L’alcalde manifesta que té una reunió aquesta setmana entrant, amb Secretaria de 

Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, i que un dels punts a tractar és el 

pas semafòric.  

 

 

2.- De que es va parlar a la reunió amb el delegat del govern que va venir a 

Santa Eulàlia. 

 

L’alcalde, contesta que el Delegat del Govern està fent visites a tots els municipi del 

voltant. Manifesta que es van tractar temes, d’ocupacions, plantacions il·legals 

,models de participació, Canal Set , i del tema de l’habitatge juvenil al municipi entre 

d’altres. Un altre punt que es va tractar va ser el Planejament urbanístic de Santa 

Eulàlia i  les dificultat que té l’Ajuntament per desenvolupar-lo,  

 

 

3.- Tema robament aigua dels hidrants que s’ha fet??? 

 

L’Alcalde, manifesta que per part de l’Ajuntament s’ha fet un requeriment a una 

empresa que suposadament obtenia aigua municipal a través d’un hidrant i que 

l’expedient està en tràmit.  

 

Precs:  

 

1.- Demanar finançament per la construcció del Pas semafòric 

2.- Dotar de més recursos el pla còvid  

3·- Convocar reunió de seguiment del pla còvid i fer-hi més propostes 

 

 

I a les 9 del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 

secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

 

 

L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  

Francesc Bonet Nieto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


