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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  

Caràcter:       Ordinari 
Data:           26/05/2022 19:00:00 

Lloc:             sala de plens 
 

 

Assisteixen: 
 

Alcalde: 

Francesc Bonet Nieto 

Regidors: 

Anna Ma Montes Cabot 

Jordi Orriols Vilaró 

Ana Arrieta Graus 

Manel Imedio Bernardo  

Marta Dominguez Gasco 

Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 

Pol Guerra Imedio 

Ramon Vilageliu Relats 

Arnau Queralt Bassa 

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 26 de maig de 2022, a les 19:00h 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 

2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 

4. Aprovació Festes Locals municipi per l’any 2023 
5. MOCIÓ de suport per a la creació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà 

d’Atenció a Persones en Situació de Dependència  i la incorporació del 

Batxillerat Artístic per al proper curs escolar,  a l’Institut de la Vall del Tenes 
6. Afers urgents i sobrevinguts 

7. Precs i preguntes 
 

 
 

 
 

 

 
1.- Aprovació de l’acta anterior 

 
Aprovació si s’escau de l’acta de la sessió anterior del ple ordinari de 31 de març de 

2022. 
 

S’acorda passar-la a aprovació al següent ple.  
 

2.- Informació diversa 

 
La regidora Anna Arrieta, informa d’una petició que li han fet arribar famílies dels 

centres educatius relativa a la possibilitat de fer jornada continuada.  
 

El regidor Pol Guerra, informa de que ja hi ha adjudicataris de les instal·lacions 
municipals de Pinedes del Castellet, i comenta les diferents actuacions que s’han fet 

a les instal·lacions, com son tasques de jardineria i obres de reforma i manteniment, 
i que s’obrirà la piscina del 24 de juny a l’11 de setembre com cada any.  

 

Comenta també, que aquest cap de setmana és la festa de l’esport i anima a tothom 
a participar-hi.  

 
 

 
3.- Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia    

 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions dels mesos de març i abril del 2022, 

que van del número 81 al 183. 

 
 

 
4.-  Aprovació Festes Locals municipi per l’any 2023    

 
Atès que des del Departament de Treball, Afers Social i Famílies s’ha començat a 

preparar l’Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2023 
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Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 
laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació, a proposta dels municipis respectius.  
 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer.- Establir com a dies de Festa Local per l’any 2023, el 28 de juliol, Festa Major 

d’Estiu;  i el dilluns dia 11 de desembre, atès que el 10 de desembre, Santa Eulàlia, 
cau en diumenge. 

 
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament de Treball, Afers Social i Famílies 

als efectes pertinents 
.-  

 
S’aprova la proposta per unanimitat. 

 

 
5.- Mocions 

MOCIÓ de suport per a la creació d’un nou cicle formatiu de grau mitjà 
d’Atenció a Persones en Situació de Dependència  i la incorporació del 

Batxillerat Artístic per al proper curs escolar,  a l’Institut de la Vall del Tenes. 
 

PREÀMBUL I MOTIUS 

Santa Eulàlia de Ronçana forma part de la Vall del Tenes, l’any 1980 es va crear 

l’institut com a “Escola de Segon Ensenyament La Vall del Tenes”. Fou fruit d’una 

iniciativa dels ajuntaments de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt 

i Lliçà de Vall com a resposta a una demanda social  i de moltes famílies per tal que 

les persones joves de la Vall del Tenes poguessin cursar els estudis secundaris a prop 

de casa sense haver-se de desplaçar a Granollers o altres municipis més grans i 

llunyans. 

En un inici, l’Institut la Vall del Tenes va oferir estudis de BUP, COU, FP 

Administratiu i FP de Mecànica. En l’actualitat ofereix l’ESO, el Batxillerat 

Humanístic-Social, el Batxillerat Científic- Tecnològic, el Batxibac (dual en francès) 

i el CFGM de Gestió Administrativa. 

Enguany, el centre educatiu, acompanyat per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana, ha sol·licitat per al curs 2022-2023 la creació de dues noves línies 

educatives. D’una banda, un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones 

en Situació de Dependència. D’altra banda, la modalitat de Batxillerat Artístic. 

Atès que l’any 2019 la Mancomunitat de la Vall del Tenes va iniciar el procés de 

traspàs de l’Institut La Vall del Tenes de mans de la Mancomunitat de la Vall del 

Tenes a la Generalitat de Catalunya per convertir-lo en un institut públic. 

Atès que el curs 2020-21 va ser el primer en què el centre va ser de titularitat de la 

Generalitat i el professorat de l’institut va ser absorbit com a plantilla per la 

Generalitat. 
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Atès que actualment s’està construint un nou pavelló d’aules per ampliar la 

capacitat del centre pel curs 2022-2023. 

Atès que l’Institut la Vall del Tenes ha justificat que té la infraestructura necessària 

per donar cabuda a aquests nous cursos sense necessitat d’augmentar la plantilla 

ni el costos i que és possible engegar-ho el setembre 2022. 

Atès que, després de reunir tota la informació necessària i fer les pertinents peticions 

als Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 

la primera resposta rebuda va ser positiva i obria la possibilitat a la creació d’aquests 

dos nous cursos. 

Atès que, per justificar les demandes del Cicle Formatiu, es va obtenir suport a les 

entitats socials i empreses del territori,  les dues residències geriàtriques del 

municipi, Llar Santa Eulàlia i la Residència la Vall, com la Cooperativa APINDEP que 

es troben al municipi. 

Atès que actualment un grup de 14 estudiants de 4t d’ESO demanaria un 

batxillerat artístic i 12 alumnes més de 3r d’ESO ho farien pel curs següent, que 

sumats als altres municipis veïns arribarien fàcilment a la trentena d’alumnes. 

Atès que al Vallès Oriental, amb una població de 415.789 persones, segons dades de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, hi ha 24.632 persones d’edat compresa entre 15 i 

19 anys. A la Vall del Tenes, hi ha 2.596 persones entre 15 i 19 anys d’edat, possibles 

persones interessades en cursar estudis post-obligatoris.   

Atès que a la comarca només hi ha quatre instituts públics que cursa el 

Batxillerat Artístic (Celestí Bellera, Granollers; Ginebró, Llinars del Vallès; Institut de 

Mollet del Vallès, Mollet del Vallès; Institut Baix Montseny, Sant Celoni) i l’institut 

privat SEK-Catalunya de la Garriga. 

Atès que a la comarca només hi ha dos centres públics on s'imparteix el Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència (Institut 

Gallecs, Mollet del Vallès; Institut Pla Marcell, Cardedeu) i cap de privat. 

Atès que el jovent que vol cursar aquests estudis depèn del transport privat i 

d’una persona major d’edat ja que actualment s'ha de desplaçar fora de la Vall del 

Tenes i, atesa la manca d'una oferta de transport públic suficient i ben comunitat 

amb la majoria de municipis on es cursen aquests estudis, arribant a desplaçaments 

que van des dels 40 minuts fins a les 2 hores en transport públic. 

Atès que els criteris prioritaris per accedir al Batxillerat Artístic atorguen 30 punts 

als alumnes que viuen en el mateixa zona on es cursen els estudis, fet que discrimina 

els alumnes de Santa Eulàlia de Ronçana en qualsevol dels casos. 

Atès que la resposta per part del Departament d’Educació de la Generalitat per 

rebutjar la demanda del Cicle Formatiu ha estat que encara no s’ha fet efectiu el 

traspàs de la titularitat de l’edifici al Departament, tot i que el Ple de l’Ajuntament de 

Santa Eulàlia de Ronçana va aprovar la cessió en la sessió del 30 de juliol del 2020.  

Atès que pel Batxillerat Artístic, el motiu de la negativa és que no hi ha prou demanda 

d’alumnes, arguments del tot insuficients i poc convincents. S’ha constatat una 
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demanda d’uns 14 alumnes pel pròxim curs i 12 pel següent. Hi sumaríem la 

demanda que vingués d’altres municipis de la zona.  

Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal Poble Unit proposa els següents 

ACORDS: 

1. Seguir donant suport a l’Institut La Vall del Tenes en la petició de crear el Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i el 

Batxillerat Artístic.  

2. Reclamar al Departament d’Ensenyament que reconsiderin la resposta que han fet 

arribar a la petició formal de l’Institut tenint en compte els arguments exposats i 

doni llum verda a la creació d’aquests dos nous estudis. 

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya la continuïtat del desplegament de 

formació professional de qualitat al territori, així com dels estudis artístics. 

4. Donar suport a la reclamació feta per part de la comunitat educativa de l’Institut La 

Vall del Tenes al Departament d’Educació del passat 4 d’abril del 2022. 

5. Traslladar el text i els acords d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, als 

grups del Parlament de Catalunya, al Conseller d’Educació, al cap dels Serveis 

Territorials del Maresme - Vallès Oriental, a la cap de l'Àrea per a la Coordinació i la 

Planificació Escolar, a tota la comunitat educativa de Santa Eulàlia de Ronçana, els 

consells escolars i a les associacions de pares i mares de les escoles de primària i 

secundaria. 

 

Intervencions  
 

La regidora  Anna Arrieta, procedeix a explicar els punts principals de la moció.  

 
El regidor Arnau Queralt, agraeix la possibilitat que ha tingut de treballar en el 

redactat de la moció, i considera que és una moció molt important ja que condiciona 
al jovent de Santa Eulàlia. Per altra banda, creu que s’ha de justificar de manera molt 

clara els alumnes interessats en aquesta formació per tal de que el departament no 
tingui opcions per rebatre’n els motius.   

 
La regidora Susana Barroso, manifesta que estan d’acord amb la moció presentada i 

votaran a favor.  

 
El regidor Abraham Requena, manifesta que està d’acord amb el contingut de la 

moció. Tot i que creu que el text de la moció l’haurien d’haver tingut  amb més 
antelació per tal de treballar-lo més bé. 

 
L’alcalde, manifesta que la urgència d’aprovar la moció és per tal de pressionar al 

departament amb les peticions fetes. 
 

El Regidors de Arnau Queralt i Abraham Requena, manifesten que els agradaria poder 

assistir a les reunions amb el Departament i s’ofereixen per defensar aquesta petició 
juntament amb tots els grups municipals per fer més força. 

 
 

Votacions: 
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A favor: 9 PU, 2 I-ERC, 1 SER-CP, 1 CS 
En contra:- 

Abstencions:- 
 

 
 

 
6.- Afers urgents i sobrevinguts 

 

No n’hi ha 
 

7.-Precs i preguntes 
 

ERC.-  
 

1.- Ocupació Paradís Park 
 

L’Alcalde, manifesta que actualment és una activitat econòmica de restaurant, tot i 

que sí que és cert que hi ha maquinària destinada a activitats firaires. Actualment ja 
s’ha fet el requeriment per retirar tot el que no pertoca a l’activitat.  

 
2.- Actuació Mossos Edifici Carretera Barcelona, 78 

 
L’alcalde, manifesta que l’actuació dels Mossos d’Esquadra va venir per part de les 

companyies elèctriques, ja que hi havia un risc per a la seguretat de les persones i 
des de justícia es va autoritzar el tall del subministrament.  

 

Actualment s’està treballant per tal de trobar lloguer social per a les famílies 
desallotjades, mentre es treballa per arranjar i legalitzar la situació. 

 
 

PSC.-  
 

1.- Neteja Edificis Escoles 
 

L’Alcalde, explica que s’ha parlat amb la coordinadora del servei de neteja i aquesta 

manifesta que el servei està en fase inicial i de canvi de empresa gestora, i es van 
adaptant a les circumstàncies que es van trobant per millorar el servei.   

 
2.- Pas semafòric  

 
L’alcalde diu que respondrà en el següent Ple. 

 
I a les 20:15 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 

 
 

 


