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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           21/07/2022 19:00:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró (s’incorpora en el punt de precs i preguntes) 
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: 
Ramon Vilageliu Relats 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Tècnic d’Administració General 
Sergi Ferrer Polo 
 
 
 

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

dia 21 de juliol de 2022, a les 19:15h 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. Donar compte de l’adaptació de les seccions censals del municipi de Santa Eulàlia 
a la normativa electoral i a la del padró municipal d'habitants. 
 
5. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2022 
 
6. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions 
 
7. Aprovació inicial de la desafectació de domini públic d'un tram del camí de la 
Campinya a Can Gafa 
 
8. Aprovació de la primera addenda al conveni de cooperació interadministrativa entre 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el consorci Besòs Tordera relatiu al servei 
de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram  
 
9. Modificació de Crèdit 11/2022: Transferència de Crèdit diferents àrees de despesa 
equipament del Rieral 
 
10. Modificació de Crèdit 12/2022: Suplement de crèdit finançat amb baixes per 
anul·lació: Transport Escolar 
 
11. Modificació de Crèdit 14/2022 Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit finançat 
amb RTDG 
 
12. Aprovació Relació Llocs de Treball 
 
13. Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de l’Orgull o per 
a l’Alliberament LGBTI+ 
 
14. Moció de suport als Jutges de Pau 
 
15. Moció de suport a les mesures de convivència entre el trànsit rodat i les persones 
vianants de Santa Eulàlia de Ronçana en el seu tram comercial. 
 
 
16. Moció que presenta el grup municipal Ser-CP, que reclama al Departament 
d'Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l'Escola d'Educació Especial Can 
Vila  
 
17. Afers urgents i sobrevinguts 
 
18. Precs i preguntes 
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1.- Aprovació actes anteriors 
 
Ordinari de 31 març 
Extraordinari 12 maig 
Ordinari 26 maig 
 
S’aproven per UNANIMITAT 
 
2.-  Informació diversa 
 
El regidor Pol Guerra, explica que aquesta setmana s’ha rebut la diagnosi de la 
Diputació de Barcelona en relació a l’estat en que es troba el Portal de Transparència. 
Actualment es troba al voltat del 37%, però en qüestió de poc temps es pot arribar a 
estar entorn al 80% ja que molta informació esta elaborada i publicada al web però 
no al portal.  
 
Pel que fa Pinedes del Castellet, explica que els nous concessionaris ja estan en marxa 
i l’equipament ja està obert al públic sense incidències.   
 
El regidor Manel Imedio, explica el programa de Festa Major 2022, un programa 
complert i de qualitat, i aprofitat per convidar a tothom a participar i gaudir dels actes 
de la Festa Major   
 
La regidor Anna Arrieta, explica que a l’escola bressol municipal s’han dut a terme 
eleccions per tal d’escollir un nou equip directiu del centre, que ha estat escollit per 
unanimitat.  
 
El regidor Jordi Carreras, manifesta que s’ha començat a redactar el nou pla de 
seguretat viaria al municipi. 
 
La regidora Monica Pons, manifesta que s’han iniciat les tasques referents al control  
i captura de coloms a la zona del Rieral de forma molt respectuosa. 
 
L’alcalde, manifesta que s’ha activat el pla alfa  amb nivel 3 al nostre municipi , per 
risc  molt alt d’incendis forestals,   
 
Felicita també públicament a la Policia Local per una intervenció realitzada i que va 
evitar un robatori al IES Vall del Tenes 
 
3.- Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia 
 
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions dels mesos de maig i juny del 2022, 
que van del número 184 al 272. 
 
4.- Donar compte de l’adaptació de les seccions censals del municipi de Santa 
Eulàlia a la normativa electoral i a la del padró municipal d'habitants. 
 
Atès que el nostre municipi a 1 de setembre de 2021 superava els 2000 electors 
en les dues seccions existents del districte 1, 

- Secció 1: electors dels barris del Rieral, El Bonaire i Sant Cristòfol, amb un 
total de 2953 electors 

- Secció 2: electors dels barris de la Sagrera, El Serrat, la Serra i la Vall amb 
un total de 2.959 electors 
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D’acord amb les previsions establertes pels art. 23.2 i 24.1 de la Llei Orgànica 5/85 
del Règim Electoral General, que estableix que cada secció haurà d'incloure un 
màxim de 2.000 electors i un mínim de 500 electors i a la Resolució del Ministeri 
de Presidència de dia 9 d'abril de 1997 que disposa la publicació de la Resolució de 
dia 1 d'abril de 1997 de l'Institut Nacional d'Estadística, que estableix que les 
seccions no poden superar els 2.500 habitants ni ser inferiors a 500 habitants, 

De conformitat i amb el vist i plau de l’Oficina del Cens Electoral de la Delegació 
Provincial de Barcelona, s’ha elaborat la planimetria general del municipi i parcial 
de cada secció afectada pel canvi de seccionat, tant en la situació actual com 
després del canvi de seccionat, i el llistat de carrers per trams de les seccions 
implicades, amb identificació de la via per codi i nom a situació actual i un altre 
llistat amb el canvi a realitzar, quedant el nou seccionat del municipi de la següent 
manera: 

S’ha dividit la secció 1 en les seccions 1 i 4.  

- Secció 1: electors del barri del Rieral 
- Secció 4: electors dels barris del Bonaire i Sant Cristòfol 

S’ha dividit la secció 2 en les seccions 2 i 3. 

- Secció 2: electors dels barris de la Serra i la Vall 

Secció 3: electors dels barris de la Sagrera i el Serrat. 
 
5.- Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2022 
 
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el resum 
numèric del Padró Municipal d’Habitants corresponent a 01-01-2022 de la població 
del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que es relacionen 
a continuació: 
 
1.  Xifra Final Ajuntament:  7.740 
 
Homes: 3.880 
Dones:  3.860 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2022 amb 
una xifra total de 7.740 habitants. 
 
Intervencions: 
 
El Regidor Abraham Requena, manifesta que aquest augment de població es tingui 
en compte també a l’hora  de considerar un augment d’infants. Considera que s’ha 
tancat una escola bressol i que possiblement en un futur faci falta l’equipament. 
 
La regidora Anna Arrieta, manifesta que per part del govern es celebra l’augment de 
infants a les escoles. Explica que es té en compte l’augment de la població però que 
a data d’avui l’actual escola bressol encara té capacitat de creixement.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
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6.- Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions 
 
Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als 
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima 
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta 
administració, en determinades tramitacions.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2022 als efectes de còmput dels terminis 
per a la tramitació d’expedients d’urbanisme i d’activitats. 
 
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al 
tauler d’edictes de la Corporació.-  
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde, explica la proposta relativa a la inhabilitat del mes d’agost.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
 
7.- Aprovació inicial de la desafectació de domini públic d'un tram del camí 
de la Campinya a Can Gafa 
 
Vist l’expedient tramitat per a la desafectació del tram de camí municipal situat al 
paratge de Can Gafa, amb referència cadastral 08248A00709008, amb la finalitat de 
modificació el traçat d’aquest camí, al seu pas per la finca de titularitat de la Sra. 
Maria Asunción Zavala Durán. 

Resultant que s’han incorporat a l’expedient l’informe emès pels Serveis Tècnics 
Municipals, en el marc de la tramitació del Pla d’Actuació Especial de Can Gafa (PAE), 
sobre la situació física i jurídica del bé, amb referència expressa a l’assentament a 
l’Inventari de Béns i a la fitxa cadastral i adjuntat la proposta que es formula relativa 
a la modificació del traçat del camí municipal.  

Resultant que s’estima oportuna la desafectació del domini públic, amb la finalitat de 
la modificació del traçat del camí municipal, mitjançant la permuta del tram afectat, 
per terrenys de titularitat particular, a la finca de la Sra. Maria Asunción Zavala Durán, 
amb fonament als següents motius, segons consta al projecte del Pla d’Actuació 
Especial tramitat (PAE Can Gafa):  

El projecte té per objecte la modificació d’un tram del traçat del camí de la Campinya 
a Can Gafa, concretament al seu pas per la masia de Can Gafa. El projecte preveu 
desplaçar un tram del camí, per evitar que aquest passi proper de l’edificació principal 
de la masia i poder preservar-ne així, la integritat d’aquesta, que segons s’indica s’ha 
vist afectada pel trànsit rodat al llarg dels anys.  
La masia de Can Gafa es troba dins el Catàleg de béns a protegir del POUM, amb el 
codi A12, té un nivell de protecció BPU (Bé Protegit Urbanísticament), i consta dins 
del “Codi inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: 29518”.  
El camí de la Campinya a Can Gafa, es troba inclòs amb el codi número 30 al Catàleg 
de camins municipals de Santa Eulàlia de Ronçana, redactat per la Diputació de 
Barcelona el novembre del 2015. Aquest camí és de terra, té una longitud de 543 m 
i una amplada mitja de 3,20 m. Aquest camí s’inicia a continuació del c. Andalusia, 
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situat a la zona urbana de la Campinya, fins a connectar amb la masia de Can Gafa, 
on enllaça amb el camí de Can Gafa. Es tracta d’un camí rural força regular, en bon 
estat de conservació, amb un traçat recte i amb pendent suau.  
El projecte proposa la modificació del traçat original a partir del PQ 0+460, separant-
se de la masia de Can Gafa fins a connectar amb el camí de Can Gafa. El nou traçat 
proposat ocuparà una superfície de 181,70m2, i l’ample previst del camí és de 3,00m.  
L’actuació no preveu cap afectació d’instal·lació ni servei públic de cap tipus. 
 

Considerant que està acreditada l’oportunitat i legalitat de la desafectació, de 
conformitat amb allò exigit a l’article 81.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, 
pel que s’aprova el Reglament de Béns de les entitats locals.  

Vist l’informe de Secretaria, en el que s’indica que l’acord haurà d’adoptar-se per 
l’Ajuntament al Ple, per majoria absoluta, així com el procediment a seguir per a la 
desafectació de l’ús públic.  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Aprovar inicialment la desafectació del tram del camí municipal “Camí de la 
Campinya a Can Gafa” situat al paratge de Can Gafa, amb referència cadastral 
08248A00709008, amb la finalitat de la modificació del seu traçat, al seu pas per la 
finca de titularitat de la Sra. Maria Asunción Zavala Durán. 

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública per termini d’un mes, mitjançant 
la inserció d’anunci al BOP de la província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic 
de l’Ajuntament, per tal que les persones interessades puguin formular reclamacions.  

Intervencions: 
 
L’alcalde, explica la proposta relativa a la desafectació del tram del camí municipal 
“Camí de la Campinya a Can Gafa” situat al paratge de Can Gafa 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
 
8.- Aprovació de la primera addenda al conveni de cooperació 
interadministrativa entre l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el 
consorci Besòs Tordera relatiu al servei de neteja i manteniment de la xarxa 
de clavegueram  
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i el Consorci Besòs Tordera en 
data 1 de Gener de 2021 van signar un conveni interadministratiu relatiu al servei de 
neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram del Municipi de Santa Eulàlia de 
Ronçana, i fruit de l’experiència del mateix s’ha han posat de manifest la necessitat 
de procedir a una sèrie d’actuacions en la xarxa de clavegueram, per a la seva millora 
i conservació. 
 
Atès que fruit de l’experiència del mateix s’ha han posat de manifest la necessitat de 
procedir a una sèrie d’actuacions addicionals en la xarxa de clavegueram, per a la 
seva millora i conservació. 
 
Atès que l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té interès en què es dugui a terme 
la gestió del manteniment de la neteja de la xarxa de sanejament del municipi, per 
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tal d'aconseguir una evacuació correcta de les aigües residuals que asseguri el 
compliment de les tasques higièniques, antiinundacions i ambientals del sistema, un 
servei de qualitat per als ciutadans i la capacitat de planificar adequadament. 
 
Vist la proposta de la primera addenda del conveni interadministratiu relatiu al servei 
de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram del Municipi de Santa Eulàlia de 
Ronçana, que diu que on consta en l’annex del conveni inicial que el total de les obres 
de reposició del clavegueram era de 12.100 euros anuals iva inclòs, serà de 24.000 
euros anuals iva inclòs, quedant igual el cost anual de conservació i manteniment de 
la xarxa, fixat en 35.466,72 euros anual iva inclòs. 
 
Vist l’informe del Serveis Tècnics Municipals 
 
Es proposa al PLE  l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la 1ª addenda del Conveni de cooperació interadministrativa per a 
la realització del servei de neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram 
municipal. Essent el preu total del servei per anualitat després de la modificació de 
59.466,72 euros. 
 
Segon.- Autoritzar i Disposar l’import de 11.900 euros extres, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1 160 210000 Conservació i Manteniment xarxa clavegueram del 
pressupost 2022 corresponent a l’anualitat 2022 en concepte de manteniment anual 
de la xarxa de clavegueram. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Riu Besòs Tordera. 
 
Intervencions: 
 
L’Alcalde, explica la proposta relativa a l’aprovació de la 1ª addenda del Conveni de 
cooperació interadministrativa per a la realització del servei de neteja i manteniment 
de la xarxa de clavegueram municipal. 
 
El regidor Abraham Requena, pregunta a que es deu aquest augment de partida 
pressupostària.  
 
L’Alcalde, respon que el conveni inicial es tenia en compte aquest import, però que la 
partida de manteniment de clavegueram s’ha incrementat per l’estat en el que es 
troba el clavegueram a nivell municipal.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
 
9.- Modificació de Crèdit 11/2022: Transferència de Crèdit diferents àrees de 
despesa equipament del Rieral 
 
La modificació de crèdits número 11/2022 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica una transferència de crèdit entre aplicacions 
pressupostàries de diferent àrea de despesa, en concret entre l’àrea 1 i l’àrea 9.  
 
En concret, la despesa que transferir a la present modificació són crèdits de personal 
que es considera que són reduïbles sense pertorbació del servei que transferiran crèdit 
a l’aplicació pressupostària de reforma de l’equipament del Rieral (Fase 2). 



 

Pàgina 8 de 20 

 
Vist el decret d’incoació de l’expedient de a la Modificació de Crèdit 11/2022.  
 
Vist l’informe d’intervenció en relació a la Modificació de Crèdit 11/2022.  
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 11/2022 de transferència de crèdit  entre 
aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa en concret entre l’àrea 1 
l’àrea 9. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11 - 2022       
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT: DIFERENT       
Increment de despeses       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1 920 
632025 

REFORMES EQUIPAMENT EL RIERAL FASE 2 
2022 258.113,70 175.000,00 433.113,70 

          

  
Àrea despesa ACTUACIONS DE CARÀCTER 
GENERAL   175.000,00   

          
  Total augments   175.000,00   
Despeses en disminució       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1 1532 
600000 

PERLLONGACIÓ ITINERARI DE VIANANTS BV-
1435 175.000,00 -175.000,00 0,00 

          

  Àrea despesa SERVEIS PÚBLICS BÀSICS   
-
175.000,00   

          

  Total reduccions   
-
175.000,00   

 
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: 
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La regidora Marta Dominguez, explica la modificació de crèdit 11/2022. 
 
El Sr. Arnau Queralt, felicita als tècnics per la feina  feta en relació al projecte 
presentat per al nou equipament. Malgrat tot creu que el un projecte molt car i que 
en el moment del procés participatiu s’hauria d’haver tingut en compte el tema 
pressupostari i potser no s’hauria votat la proposta de joventut. Tot i així ,  creu que 
no té sentit no sumar-s’hi, i votaran que sí a un dels possiblement millor centre de 
joves.  
 
El Sr. Abraham Requena, pregunta si amb les obres que es portaran a terme,  
únicament són per la reparació de l’equipament o també per l’adequació del centre 
juvenil.  
 
L’alcalde, respon que l’actuació és conjunta, és a dir que les obres tenen la finalitat 
de reparar el que actualment està malmès i també estan destinades a adequar els 
espais nous que es faran al centre juvenil.   
 
El regidor Abraham Requena, diu està d’acord en que el municipi té un problema amb 
tot el col·lectiu juvenil, però creu que la manera d’afrontar els problemes no són els 
adequats. Considera que el preu que es destina a aquest equipament es excessiu, i 
que els processos participatius que s’han dut a terme, no recullen la realitat del 
municipi. Tot i així els seu vot serà una sí “crític” i hi votaran a favor.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
 
 
10.- Modificació de Crèdit 12/2022: Suplement de crèdit finançat amb baixes 
per anul·lació: Transport Escolar 
 
La modificació de crèdit número 12/2022 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica suplementar una aplicació pressupostària de Capítol IV 
Transferències corrents per dotar-la de més crèdit ja que el saldo actual és insuficient. 
 
Vista la resolució d’alcaldia 2022/297 de data 6 de juliol de 2022. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 7 de juliol de 2022. 
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 12/2022 de suplement de crèdit per una 
aplicació pressupostària, finançada amb baixes per anul·lacions d’altres aplicacions 
pressupostàries. 
 
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12 - 2022       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       
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Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
7 4411 
465004 

APORTACIÓ CC CONVENI TRANSPORT 
ESCOLAR 182,05 22.500,00 22.682,05 

          
  Total increment   22.500,00   
          
Finançament       
Baixa per anul·lació       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual  Modificació 

Consignació 
Final 

          
7 4411 
223005  TRANSPORT A DEMANDA 10.000,00 -7.500,00 2.500,00 
7 320 
223000 TRANSPORT ESCOLAR IES 15.000,00 -15.000,00 0,00 
          
  Total increment   -22.500,00   

 
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 la modificació de crèdit 12-2022 
 
El regidor Jordi Carreras, explica que ha augmentat la demanda de transport escolar, 
i que després de fer unes enquestes i una posterior proposta al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, s’ha ampliat el servei a l’IES la Vall del Tenes i l’escola La Sagrera. 
S’ampliarà amb una segona línia de 45 places per l’Institut i es maximitzarà el bus 
poc ocupat de l’Escola Ronçana que arribarà fins la Sagrera, el que suposa un augment 
del 75%. 
 
El regidor Arnau Queralt, està totalment d’acord amb aquest punt, però creu que 
encara s’ha d’incentivar més la demanda de transport.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT. 
 
11.- Modificació de Crèdit 14/2022 Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit 
finançat amb RTDG 
 
La modificació de crèdit número 14/2022 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica crear tres aplicacions pressupostàries noves de capítol VI 
Inversions Reals, suplementar-ne 2 de Capítol II Despeses en Béns Corrents i Serveis 
i una de Capítol VI Inversions Reals per dotar-les de més crèdit ja que el saldo actual 
és insuficient. 
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Vista la resolució d’alcaldia 2022/307 de data 12 de juliol de 2022. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de juliol de 2022. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 15 de juliol de 2022. 
 
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 2022. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 14/2022 crea tres aplicacions 
pressupostàries noves de capítol VI Inversions Reals i en suplementa dues de Capítol 
II Despeses en Béns Corrents i Serveis i una de Capítol VI Inversions Reals per dotar-
les de més crèdit ja que el saldo actual és insuficient. Aquesta modificació es finança 
en 79.000 euros amb Romanent de Tresoreria per Despeses Generals i amb 24.000 
euros de majors ingressos d’una subvenció de la Diputació del Programa sectorial 
d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica. 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14 - 2022       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1 3321 
632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES 
BIBILOTECA 0,00 56.200,00 56.200,00 

1 323 
632014 

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLÀIQUES ESCOLA 
RONÇANA 0,00 28.000,00 28.000,00 

1 920 
623004 COMPRA CARPES, CADIRES, TAULES, ETC 0,00 8.000,00 8.000,00 
          
  Total increment CE   92.200,00   
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual Modificació 

Consignació 
Final 

          
1 920 
226021  DESPESES ANUNCIS OFICIALS 61,00 3.000,00 3.061,00 
1 920 
227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT -228,82 2.800,00 2.571,18 
1 920 
635000 MOBILIARI D'OFICINA AJUNTAMENT 10.000,00 5.000,00 15.000,00 
          
  Total increment SC   10.800,00   
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 14 - 2022       
  Total increment   103.000,00   
          
Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 
Actual  Modificació 

Consignació 
Final 

          

87000 
ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 715.167,50 79.000,00 794.167,50 

76100 SUBVENCIÓ DIBA FINALISTES 43.000,00 24.000,00 67.000,00 
          
  Total increment   103.000,00   

 
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 la modificació de crèdit 14/2022. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 
 
12 Aprovació Relació Llocs de Treball 
 

De conformitat amb el previst a l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Bàsica de l’Empleat Públic- TREBEP- 
les Administracions Públiques han d’estructurar la seva organització mitjançant 
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que 
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs de treball, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estiguin adscrits, els sistemes 
de provisió i les retribucions complementaries, dits instruments hauran de ser públics.  

Vist que l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública, estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de 
treball existents en la seva organització; 

Vist el que disposen els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; 

Vist l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de personal al servei de les entitats locals de Catalunya, que determina els documents 
que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball; 

Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de 
juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i 
participació del personal al servei de les administracions públiques, s’ha dut a terme 
la corresponent negociació amb els òrgans de representació del personal funcionari i 
laboral; 
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Considerant que pot considerar-se pacifica la naturalesa jurídica de la relació de llocs 
de treball com “actes amb pluralitat de destinataris indeterminats” no sent necessari, 
en conseqüència el tràmit d’informació pública que s’exigeix per les normes 
complementàries. 

Vist que l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 
52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, correspon al Ple l’aprovació de la relació del llocs de 
treball; 

Atès l’Informe d’Intervenció de data 11 de juliol de 2022, en que conclou que la 
calendarització de la implantació de la RLT restarà subjecta a l’existència 
pressupostària de crèdit adequat i suficient i a l’adequació a qualsevol altra normativa 
superior. 

En base a tot i això i en virtut de les atribucions que tinc conferides, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents, 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, que compren el llocs de treballs reservats a personal funcionari, laboral i 
eventual de la corporació, així com la seva documentació annexa. 
 
Segon.- Establir que la seva implementació restarà subjecta a l’existència 
pressupostària de crèdit adequat i suficient i a l’adequació a qualsevol altra normativa 
superior. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als treballadors i treballadores al servei de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Quart.- Publicar l’esmentada relació en el tauler d'anuncis de la corporació, en el 
Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball a l'Administració de l'Estat i 
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sisè.- Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de l’òrgan que l’ha 
dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta 
notificació. 

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona o, a elecció de l’interessat/da, del que tinguin competència territorial en la 
localitat de residència del demandant, en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que preveu l’article 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). 

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu- 
silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la seva 
interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució- el termini per a la interposició 
del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l’endemà del 
dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat. 
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Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/da qualsevol altra reclamació 
que estimi procedent. 

Intervencions: 
 
L’Alcalde, procedeix a explicar la proposta de relació de llocs de treball del personal 
de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Abraham Requena, considera que és important tenir aprovada una RLT, ja que 
així es defineix les tasques del personal. Però diu que el govern no ha convocat a 
l’oposició a cap reunió i per tant no tenen informació de primera mà. S’abstindran en 
aquest punt ja que no tenen informació.  
 
El regidor Arnau Queralt, celebra l’aprovació d’aquest punt tot i que creu també que 
s’hauria d’haver informat a tots els partits.  
 
L’alcalde, explica que no s’ha convocat als regidors, perquè es un grup de treball 
tancat, format per membres del comitè dels treballadors, tècnics especialitzats i 
personal de l’Ajuntament.  
 
La regidora Susana Barroso, també es queixa de que no se’ls ha convocat a la taula 
de treball, i que hi ha altres administracions que si que convoquen sobre aquest punt.  
 
L’alcalde, manifesta que no ha tingut cap petició per part de cap partit de l’oposició 
sobre informació relativa a la RLT.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta 
 
A favor: 8 PU, 1 I-ERC 
En contra: 
Abstencions: 1 SER-CP, 1 CS 
 
13.- Declaració institucional del 28 de juny de 2022, Dia Internacional de 
l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+ 
 
El dret a caminar pel carrer sense por, sense rebre insults ni patir agressions per ser 
qui som o  per anar agafats de la mà de la nostra parella. El dret que el nostre lloc de 
treball sigui un espai segur, sense que la nostra orientació sexual sigui motiu de 
discriminació. El dret a expressar-nos i mostrar-nos tal com som en l’àmbit familiar, 
educatiu o en els espais d’oci. El dret al reconeixement de la nostra identitat de gènere 
i de la diversitat familiar per part de les administracions... Tots aquests drets no són 
drets que hagin vingut donats per a totes les persones. Els col·lectius LGBTI+ han 
hagut de lluitar durant dècades per aconseguir-los, tant al nostre país com arreu del 
món, i encara avui no estan plenament garantits.  
 
Les mobilitzacions socials en defensa dels drets de les persones LGBTI+, iniciades 
amb els fets de Stonewall l’any 1969 a Nova York i a la dècada dels setanta a casa 
nostra, han contribuït a tenir un país més just, mitjançant la conscienciació social i 
l’impuls d’un marc normatiu de protecció dels drets humans. La Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia va ser un punt 
d’inflexió per elaborar polítiques públiques LGBTI+ a Catalunya, al mateix temps que 
ha permès atendre i acompanyar les persones que han vist vulnerats els seus drets a 
través del desplegament arreu del territori de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral 
LGBTI+. 
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Més recentment, la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-
discriminació reforça les mesures per assolir una protecció real i efectiva contra 
qualsevol forma o acte de discriminació o d’intolerància per motiu de l’orientació 
sexual, la identitat o l’expressió de gènere de les persones. La futura llei trans* 
catalana, actualment en elaboració, ha de continuar el camí cap a la plena garantia 
de drets. Com més drets, més justícia, més democràcia. Els nous drets no resten 
altres drets assolits ni tampoc no esborren res ni ningú. 
 
Fer valdre les lleis d’igualtat en tots els àmbits i desplegar-les amb la màxima potència 
és una obligació de tots els poders públics. I ho és encara més avui dia davant els 
discursos d’odi a la diferència i el qüestionament per part de l’extrema dreta dels drets 
assolits. Com va dir Judith Butler respecte d’aquests grups en l’acte de lliurament del 
Premi Internacional Catalunya el 27 d’abril d’enguany: «Quina visió de la nació és 
aquella que pot estar amenaçada per qui persegueix la igualtat, la llibertat, la justícia, 
la fi de les guerres, un futur sense violències, o el dret a caminar pel carrer sense 
por?». 
 
A Catalunya tornarem a dir tantes vegades com faci falta «No passaran!». Més que 
mai, les entitats i els poders públics del país defensarem el dret de les persones a 
viure en llibertat, i treballarem per accelerar un canvi social que només serà possible 
si les polítiques públiques feministes són transinclusives, si les polítiques LGBTI+ són 
feministes, i si totes aquestes polítiques són també antiracistes i tenen en compte 
l’edat o la discapacitat. 
 
Els drets de les persones LGBTI+ són part de la lluita compartida per la defensa del 
dret de totes les persones a ser i a viure lliures de discriminacions i de violències. Ja 
siguem persones cis, trans* o no-binàries i sigui quina sigui la nostra orientació 
sexual, aquesta lluita ens ha d’interpel·lar sempre, perquè els drets s’exerceixen i es 
garanteixen de manera col·lectiva 
 
Intervencions: 
 
El Regidor Pol Guerra, procedeix a llegir la Declaració institucional del 28 de juny de 
2022, Dia Internacional de l’Orgull o per a l’Alliberament LGBTI+. 
 
El regidor Abraham Requena, manifesta que està totalment d’acord amb aquest 
manifest.  
 
La regidora Susana Barroso, manifesta que Catalunya no és un país, i no pot constar 
la paraula país per referir-se a Catalunya.  
 
El regidor Arnau Queralt, explica que Catalunya no és un estat, però si que és un país, 
i que el tema a tractar és molt important com per tenir en compte aquestes coses.  
 
 
14.- Moció de suport als Jutges de Pau 
 
El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia 
que està en tràmit de les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de 
pau. 
 
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra 
de l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més 
no, a Catalunya. 
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A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un marcat 
caràcter tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història 
la seva utilitat i eficàcia en la resolució de conflictes. 
 
Actualment, el jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia 
molt propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja 
que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació 
basada sobretot en la mediació. 
 
Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més amplia a Catalunya i són 
competents en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
 
La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament 
democràtica, ja que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, 
i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els 
jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les 
seves responsabilitats. 
 
L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir 
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la 
litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la 
justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més carai, per tant, 
més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 
 
És per tot això que l’Associació Catalana en pro de la Justícia, entitat que agrupa als 
jutges de pau de Catalunya, demana al ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau 
de forma eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les 
persones en la resolució dels conflictes. 
 
 
Segon.- Instar el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles 
a la modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei 
Públic de Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, 
les seves funcions. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquestes acord al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència  
 
Intervencions: 
 
L’alcalde, explica els punts d’aquesta moció.  
 
El regidor Abraham Requena, manifesta que votarà en contra d’aquesta moció, ja que 
realment el que desapareix no es el jutjat de pau, sinó el mètode en el qual es designa 
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el jutge de pau. La figura del jutge de pau seguirà existint i aquesta es 
professionalitza.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta 
 
A favor: 8 PU, 1 I-ERC 
En contra: 1 SER-CP 
Abstencions:, 1 CS 
 
15.- Moció de suport a les mesures de convivència entre el trànsit rodat i les 
persones vianants de Santa Eulàlia de Ronçana en el seu tram comercial. 
 
El grup d’Ind-ERC, retira la moció i la plantejaran com un prec a l’apartat de precs i 
preguntes.  
 
16. Moció que presenta el grup municipal Ser-CP, que reclama al 
Departament d'Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l'Escola 
d'Educació Especial Can Vila  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’Escola Municipal d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès és un exemple 
arreu de Catalunya pel que fa a la seva qualitat educativa en l’àmbit de l’educació 
especial en l’etapa obligatòria. Un projecte innovador i de llarg recorregut, construït 
durant dècades pels seus professionals docents. 

L’Escola prové d’un llarg periple històric des de la dècada de 1970, i passa a ser de 
gestió municipal als anys 90. En aquell moment, estava pensada per uns/es 80 
alumnes, ubicats en l’edifici principal de l’Escola actual. L’any 2001, donades les 
necessitats creixents de matrícula del centre, el Departament d’Educació va 
impulsar la construcció de dos edificis “provisionals” als espais que fins llavors 
ocupava la piscina de Can Vila. Això va suposar un increment fins als 120 alumnes 
al centre. 

L’any 2015 i donada la nova necessitat de matrícula pel centre el Departament 
d’Educació va instal·lar uns mòduls prefabricats al pati del centre per ubicar el 
departament d’Infantil de l’Escola. Això va augmentar novament la capacitat del 
centre fins als 140 alumnes. Des de l’any 2015 la pressió del Departament 
d’Educació per a matricular nous alumnes no s’ha aturat, provocant que serveis 
com la sala de mestres, sales d’informàtica, psicomotricitat o plàstica siguin 
actualment aules ordinàries. 

Actualment, el centre compta amb una matrícula de 160 alumnes aproximadament, 
els quals provenen de 24 municipis diferents, corresponents a 3 comarques 
diferents. D’aquests 160 alumnes, 5 són de Santa Eulàlia de Ronçana. En paraules 
del mateix Departament, es tracta d’un centre intermunicipal. 

Al mes de març del 2022 es detecten unes greus esquerdes estructurals que fan 
perillar la integritat dels mòduls “provisionals” instal·lats pel Departament d’Educació 
l’any 2002. En aquest moment l’Ajuntament de Mollet notifica la situació al 
Departament d’Educació, i encarrega un informe estructuralista que confirma la 
gravetat de la situació: aquests dos edificis hauran de ser clausurats l’1 de juliol de 
2022. 

Els dos edificis clausurats donen servei aproximadament a uns 70 alumnes, 
corresponents als departaments de secundària i habilitats (de 13 a 21 anys). Però 
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l’afectació és per al conjunt de l’Escola, ja que també hi ha ubicats serveis comuns 
com la secretaria, l’aula de música, fisioteràpia, logopèdia, entre d’altres. 

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Mollet reclama des del mes de març de 
2022 una inversió al Departament d’Educació que solucioni el problema, donat que 
es tracta d’una inversió i van ser edificis construïts per aquesta administració l’any 
2002, i perquè l’Escola es troba en terrenys de l’Incasòl (Generalitat de Catalunya). 
No és fins al mes de juny de 2022 que el Departament d’Educació respon a la 
demanda de l’Ajuntament, indicant que no farà cap mena d’actuació al centre. 
Només ofereixen una alternativa, 

que és dividir l’Escola en dos per un període de temps indeterminat, traslladant els 
alumnes afectats a una Escola pública de Mollet. Aquesta solució és rebutjada des 
del primer moment pel conjunt de la comunitat educativa, ja que suposa una pèrdua 
de qualitat educativa irreparable per a uns alumnes que necessiten mantenir les 
seves rutines habituals. 

Donada la inactivitat del Departament d’Educació, l’Ajuntament de Mollet del Vallès 
ha decidit presentar un contenciós administratiu amb mesures cautelaríssimes, 
perquè sigui un jutge qui determini quina administració té la competència d’aquesta 
inversió. En aquest sentit, el procediment contenciós permet a l’Ajuntament de 
Mollet actuar ‘ad cautelam’ i poder instal·lar uns mòduls prefabricats a l’Escola que 
suposin una solució provisional per a iniciar el proper curs, a l’espera de la 
necessària inversió definitiva. 

Per tot això, el Grup municipal SER-Socialistes de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els següents ACORDS: 

1. Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva 
lluita per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes 
puguin desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori. 

 
2. Reclamar al Departament d’Educació una inversió definitiva que suposi un nou 

edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al 
recinte educatiu. 

 
3. Donar suport al contenciós administratiu presentat per l’Ajuntament de Mollet 

del Vallès, que dirimirà la competència de les inversions provisional i definitiva 
en les instal·lacions de l’Escola. 

 
4. Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments 

amb alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
5.- Traslladar els acords adoptats per aquest plenari als responsables del centre    

APINDEP atès que es tracta d’una entitat de caràcter similar al de l’Escola Can Vila 
 
Intervencions: 
 
El regidor Abraham Requena, explica els punts d’aquesta moció.  
 
L’Alcalde, manifesta que donaran suport a la moció.  
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per UNANIMITAT 

 
17.- Afers urgents i sobrevinguts 
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No n’hi ha. 
 
18.- Precs i preguntes 
 
Preguntes grup d’I:ERC:  
 
1. Possible increment Pressupost per increment de preus. 
 
L’alcalde, respona que en l’anterior ple, es va fer una modificació de les partides de 
subministrament d’energia elèctrica i de combustibles, ja que al més de juny s’havia 
esgotat el 70% de la partida pressupostària. Comenta que hauran d’anar fent 
modificacions de crèdit ja que l’increment de preus de tots els subministraments són 
constants.  
 
2. Reunió amb Servei Català de Trànsit  
 
El regidor Jordi Carreras, respon que s’han reunit amb el Servei Català de Trànsit per 
tal de començar elaborar el nou pla de seguretat viària i que un cop es tingui una 
primera proposta, es passarà a tots els partits.  
 
4. Moció de l’IES sobre les peticions del Batxillerat artístic i el nou Cicle 

Formatiu 
 
L’alcalde, explica que en relació a la Moció que es va aprovar de l’IES, s’ha  demanat  
una reunió amb el Conseller d’Educació de la Generalitat a nivell de Mancomunitat  i 
que aquest no s’hi vol reunir, ja que segons diu,  fa dos anys que espera rebre 
documentació per part de la Mancomunitat.  
 
Preguntes del grup SER-CP 
 
1.- Quina valoració us mereixen les mesures que ha aprovat el govern central 
per afavorir l’ús del transport públic.  
 
El regidor Jordi Carreras, considera que són unes ajudes oportunistes, ja que no 
ajuden al municipi de Santa Eulàlia, ja que no disposa de tren, tampoc ajuda al bus 
e-7 
 
Pregunta ple anterior: 
 
1.- Pas semafòric 
 
L’alcalde respon que va tenir una reunió amb el Sr.  Ricard Font, del Departament de 
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya  que va 
comentar que la Generalitat  ara per ara, no tenia com a prioritat fer-se càrrec 
d’aquesta obra. Però va informar que a traves d’una subvenció que convocarà el 
Servei Català de Trànsit, sobre pacificació del trànsit,  si hi presentàvem el projecte 
sobre la construcció del pas semafòric ens hi podríem  acollir i obtenir-ne una 
subvenció. 
 
Pregunta del grup C’S. 
 
1.-Quan està prevista la finalització de la plaça 11 de setembre. 
 
L’alcalde respon que la inauguració està prevista pel dia 11 de setembre si es 
segueixen els terminis establerts. 
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Preguntes del grup SER-CP: 
 
1.- Perquè no s’ha fer fins ara l’actualització del portal de transparència.  
 
El regidor Pol Guerra, comenta que tenim molta informació ja elaborada pendent 
d’ubicar, i que per tant en un termini d’un o dos mesos podríem arribar al 84 %. 
 
2.- Perquè no s’envia la informació municipal al Consell de Barris.  
 
Es respon que s’està treballant en un protocol sobre la difusió d’informació al consell 
de barris, així com l’aprovació de la reglamentació del consell. 
 
PRECS:  
 
I-ERC 
 
El grup municipal d’I-ERC, fa un prec en relació les mesures de convivència entre el 
trànsit rodat i les persones vianants de Santa Eulàlia de Ronçana en el seu tram 
comercial, situat a la carretera de Barcelona de la zona del Rieral, demanen que 
s’informi sobre el de seguretat viària i es comparteixin les propostes amb els veïns i 
comerciants del sector.   
 
En aquest prec s’hi sumen també els grups de C’s i SER-CP.  
 
Prec de SER-CP 
 
El regidor Abraham Requena  demana que  s’aposti pel transport públic urbà municipal 
i que es posi en marxa  la creació d’una comissió  
 
I a les 22:00 hores es dona 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 
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