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

Ordinari
21/07/2016 19:30:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRES BAJONA
ANNA Mª MONTES CABOT
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA
RAMON VILAGELIU RELATS
ANGEL EXOJO LOZANO
PERE CABOT BARBANY
CRISTINA GALLEGO CABANAS
ESTEVE AYMA PEDROLA
FRANCESC MONTES CASAS
ABRAHAM REQUENA RUIZ
AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, a
les 21/07/2016 19:30:00 hores del dia 21/07/2016 19:30:00, 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.
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Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos
en el següent
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Presa de possessió d'una regidora del grup d'Independents –ERC
3. Presa de Possessió d'un regidors del grup municipal de Convergència
Democràtica de Catalunya
4. Informació diversa
5. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
6. Aprovació definitiva del catàleg de camins municipals
7. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2017
8. Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener de 2016
9. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
10. Modificació de Crèdit 3/2016 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS 2015
11. Moció per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de 1000
euros pels treballadors i treballadores contractats per l'ajuntament.
12. Moció per decidir des de Catalunya i el Vallès com solucionar les seves
necessitats de mobilitat
13. Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica
14. Afers urgents i sobrevinguts
15. Precs i preguntes
1.Aprovació de l’acta anterior
El sr. Vilageliu, comenta que vol esmenar dues coses de l’acta anterior, en primer
lloc pel que fa als regidors, encara sortien els regidors anteriors a l’acta i aquests ja
havien renunciat al càrrec de regidors. En segon lloc comenta que en la moció
presentada en el passat ple pel seu grup municipal referent a la moció per la
defensa al Parlament de Catalunya per la defensa de les lleis catalanes, en el
resultat de la moció falta el vot favorable d’ ICV-IEUA.
Posada l’acta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat amb les esmenes
comentades anteriorment.
2. Presa de possessió d'una regidora del grup d'Independents -ERC
L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial a favor
de la regidora CRISTINA GALLEGO CABANAS, en substitució de la regidora ALÍCIA
MORENO RODRIGUEZ
L’Alcalde demana que la nova regidora declari si l’afecta alguna
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.

causa

La Sra CRISTINA GALLEGO CABANAS manifesta que no està afectada per cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda
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Tot seguit l’Alcalde demana a la Sra. CRISTINA GALLEGO CABANAS que presti
jurament o promesa tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?”
La regidora respon “Sí, prometo”.
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a la Sra. CRISTINA GALLEGO CABANAS.
3. Presa de Possessió d'un regidors del grup municipal de Convergència
Democràrica de Catalunya
L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor JUAN FRANCISCO MONTES CASAS , en substitució del regidor José Vicente
Fuertes Bergua i prèvia renúncia anticipada de la Sra. Verónica Mateos Vegas
L’Alcalde demana que el nou regidor declari si l’afecta alguna
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.

causa

El Sr. JUAN FRANCISCO MONTES CASAS manifesta que no està afectat per cap
causa d’incompatibilitat sobrevinguda
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. JUAN FRANCISCO MONTES CASAS que presti
jurament o promesa tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya?”
El regidor respon “Sí, prometo”.
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. JUAN FRANCISCO MONTES CASAS.
4. Informació diversa
L’alcalde va informar que el dia 5 de setembre començarà l’auditoria econòmica i
espera que a finals de novembre aquesta ja estigui acabada.
Respecte el bar del camp de Fútbol va dir que el passat dia 15 de juliol va ser la
inauguració i que el servei ja està en marxa.
També va informar que ja estava inaugurat el camí de vianants fins al barri de la
Primavera.
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El proper mes d’agost es posarà en marxa el servei de l’escombradora, que
recorrerà el diferents barris de Santa Eulàlia amb l’objectiu d’aconseguir uns carrers
més nets.
Degut al superàvit financer que va haver-hi a final d’any, s’ha realitzat una
amortització anticipada de 311.666.76€, ve acompanyat d’un informe financer en el
qual es determina perquè s’ha escollit aquest préstec en contes d’un altre.
Respecte el Bus Express, va informar que s’han ampliat les freqüències a caps de
setmana i a mes d’agost que fins ara el servei era inexistent.
L’Alcalde va comentar, respecte la recollida d’escombraries que serà un punt molt
important de cara els propers anys, que el 27 de gener de 2016 finalitza el
contracte amb Urbaser, com que encara queden sis mesos perquè finalitzi la
pròrroga del contracte els van convocar per comunica’ls-hi que no continuarien amb
la prestació del servei, ja que la intenció és realitzar aquest servei amb SABOSA.
5. Donar compte dels decrets i resolucions d'alcaldia
L’alcalde dóna compte dels decrets i resolucions dictats entre els mesos d’1 de maig
de 2016 a 30 de juny de 2016, que corresponen als números del 153 al 244.
6. Aprovació definitiva del catàleg de camins municipals
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2016, va
aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals, redactat per l’equip tècnic
designat per la Diputació de Barcelona.
Publicat l’acord al BOPB en data 11 d’abril de 2016, a la pàgina Web municipal i
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i sotmès a informació pública el document durant
el termini de dos mesos, amb el ben entès que si durant el termini, no s’hi formula
cap al·legació o suggeriment, el catàleg s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior i s’incorporarà a l’Inventari de béns municipals.
Atès que en el procés d’al·legacions o suggeriments, els Serveis Tècnics municipals
han redactat un informe per tal d’incloure el camins següents com annex al catàleg
de Camins, i no hi ha hagut cap més al·l.legació.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Aprovar definitivament al catàleg de Camins municipals amb la incorporació de
l’annex elaborat pels serveis tècnic municipals i que inclouen els següents camins:
1.-Camí de Ca l’Hermano
2.-Camí de Can Careta
3.-Camí de Can Fluvià
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4.-Camí de Can Paiagua
5.-Camí de Can Xico
Intervencions:
El Sr. Àngel Exojo, diu que voldrien que es retirés aquest punt de l’Ordre del Dia del
Ple, perquè creuen que aquest catàleg és incomplet. Volen que aquest catàleg
s’aprovi, però abans d’aprovar-lo creuen que s’ha de fer la feina ben feta. Proposen
que es retiri aquest punt i que de cara al setembre es pugui treballar amb més
tranquil·litat.
L’alcalde respon que aquest catàleg ha estat dos mesos a exposició al públic on
s’han pogut presentar al·legacions, des dels serveis tècnics municipals s’han afegit 5
camins. La diputació ha fet la feina i no afegirà més camins, correspon l’ampliació
d’aquest catàleg a l’Ajuntament, aquesta no és una ampliació limitada, sempre pot
ampliar-se aquest catàleg. La segona fase, és quan la Diputació realitzarà un estudi
de 5 camins municipals per determinar-ne la propietat. Fa 4 mesos que el catàleg
va ser aprovat de forma provisional, i ha estat dos mesos d’exposició al públic, per
aquest motiu no troba lògic que el mateix dia del ple es demani treure aquest punt
de l’Ordre del Dia quan s’ha tingut temps suficient per treballar sobre aquest punt.
El Sr. Àngel Exojo , diu que en el ple que es va aprovar inicialment, ja van avisar
que aquest era incomplet i que faltaven molts camins. L’única cosa que demanen és
que per tal de fer la feina ben feta es deixi aquest punt pel setembre per poder
estudiar-lo amb més tranquil·litat. En cas de que es necessiti la seva col·laboració
per ampliar aquest catàleg, ells es posen a la seva disposició per tal d’ajudar.
L’Alcalde, respon, que el catàleg de camins és una feina que ha fet Diputació, que
després de l’aprovació inicial s’hi han afegit 5 camins més, la Diputació en la seva
segona fase del catàleg estudiarà la titularitat de 5 camins, però si aquest catàleg
no està aprovat perdrem la subvenció. Podem treballar paral·lelament durant l’any i
fer el llistat dels camins que cal afegir, ja que si un camí no consti en aquest catàleg
no perjudica en cap cas al propietari, doncs el catàleg només ens diu quins camins
existeixen a Santa Eulàlia però en cap cas el propietari està perjudicat per aparèixer
o no.
El Sr. Àngel Exojo, torna a respondre que aquests camins que surten a dia d’avui,
són els que l’Ajuntament ha facilitat a la Diputació, no és la pròpia Diputació qui ha
escollit els camins, tornen a demanar que la feina es faci de la forma correcte per
poder aprovar-ho de forma definitiva.
L’alcalde, diu que aquest catàleg és simplement una fitxa en el qual s’emmarquen
els camins de Santa Eulàlia sense perjudici dels propietaris, i demana l’opinió a la
resta de regidors.
El Sr. Esteve Aymà, diu que creu que l’Alcalde te raó respecte a que ha estat dos
mesos d’exposició al públic i no s’han aportat al·legacions. Però també tenen l’opinió
que per fer-ho de forma correcte es podria crear una comissió d’estudi d’aquests
camins per tal de treballar entre tots i fer una llista de tots els camins que falten i
incorporar-los al catàleg. També creu que aquests 5 camins que s’han afegit també
haurien d’estar a exposició pública igual que hi han estat els 47 camins anteriors.
Pensen que estaria bé completar aquest projecte amb la realitat que tenim dins el
municipi.
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L’alcalde, respon, que l’ immediatesa és per poder sol·licitar a la diputació aquesta
segona fase i no perdre la subvenció. Realitzar aquesta tasca comporta molta feina
pels serveis tècnics de l’Ajuntament, actualment hi ha molta feina, i no és factible t
per tot el que comporta i a més a més tenint en compte que és un catàleg viu que
mica en mica podem anar ampliant i afegint camins.
El Sr. Francesc Montes, diu que la no aprovació d’aquest catàleg no comporta la
pèrdua d’una subvenció ni de cap ajuda, si així fos aquest s’aprovaria i ja s’afegirien
camins amb posterioritat, però veient que no tenim cap limitació, és preferible fer la
feina completa per tal de passar als altres tràmits.
L’Alcalde, respon de nou, que la Diputació de paraula s’ha compromès a fer l’ estudi
de 5 camins municipals durant aquest any, i que l’any vinent no sabem si
disposarem d’aquesta ajuda o no. De totes formes si es vol crear una comissió de
treball per tal d’afegir tots els camins, proposa que algun grup municipal lideri
aquest projecte.
El Sr. Francesc Montes, diu que durant la legislatura anterior es van actualitzar els
noms dels carrers de tot el municipi, i s’ hauria que comprovar si aquests noms dels
camins són els correctes d’acord amb el nomenclàtor actual.
El Sr. Àngel Exojo, diu que com a mínim hi ha d’haver una llista de tots els camins
municipals, la fitxa de cada un d’ells ja es farà més endavant i s’exposarà a
exposició pública juntament amb els 5 afegits en aquest moment.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que l’oposició no gaudeix dels mateixos
recursos que l’equip de govern per tal d’accedir a l’ informació, en aquest cas al
llistat de camins del municipi. Creu que s’ha de refer la llista per tal de fer-ho de la
forma més completa possible.
El Sr. Agustí Gonzalo, diu que considera un luxe poder estar parlant d’un tema que
sota el seu punt de vista podria ser considerat com a banal, ja que un catàleg no ha
de ser sempre exhaustiu, i més si de l’aprovació d’aquest en depèn l’estudi de la
titularitat de diversos camins. Entén que no fa cap mal aprovant aquest catàleg. El
catàleg és simplement una informació però que no dóna cap validesa legal. Entén
que el punt es vulgui posposar al següent ple.
Finalment l’Alcalde, convida a tots els grups municipals a participar a completar el
catàleg de camins durant els mesos d’agost i setembre, i un cop redactat passar-ho
als Serveis Tècnics per a la seva validació.
S’acorda deixar aquest punt sobre la taula i posposar-lo a votació al
següent ple.
7. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2017
Atès que des Departament d’Empresa i Ocupació s’ha començat a preparar l’Ordre
de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2017.
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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 2017, el 28 de juliol, Festa
Major d’Estiu; i el 7 de desembre, atès que el 10 de desembre, Santa Eulàlia, cau
en diumenge.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes
pertinents”.
Intervencions:
L’Alcalde, comenta els dies que corresponen a festes locals, concretant que el dia 10
de desembre que és Santa Eulàlia cau en diumenge, passarà a ser festiu el dia 7 de
desembre.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
8.Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener de 2016
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 01-01-2016 de la
població del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que
es relacionen a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament: 7.049
Homes: 3.540
Dones: 3.509
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2016
amb una xifra total de 7.049 habitants.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
9. 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.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2016 als efectes de còmput dels terminis
per a la tramitació d’expedients particularment d’urbanisme i d’activitats; i per a la
resolució de recursos administratius.
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al
tauler d’edictes de la Corporació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
Intervencions:
L’alcalde, explica la proposta argumentant que es declarava inhàbil el mes d’agost
per tràmits relacionats amb els ciutadans
ja que el personal de l’Ajuntament
estava de vacances.
El Sr. Abraham Requena, pregunta que passava si el 15 de juliol es presentava una
factura.
L’alcalde respon que l’acord era per el mes d’agost, durant el mes de juliol les
factures encara es poden aprovar a la Junta de Govern. Més que el tema de
facturació aquest punt va encarat de cara als tràmits Ajuntament – ciutadà.
El Sr. Abraham Requena, diu que declarar l’agost inhàbil no serveix per a tots els
temes i cal anar amb compte ja que podríem entrar en il·legalitats.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que per tots aquells tràmits que estan subjectes a
terminis, aquesta declaració d’inhabilitat no serveix. És a dir, que la inhabilitat
únicament és efectiva en la relació entre l’Ajuntament i el veí. Per qualsevol altre
tràmit, es respecten els terminis establerts.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els
següent vots :
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 2 CIU, 1 IV-EIUA
Abstencions: 1 PSC
10. Modificació de Crèdit 3/2016 Suplement de Crèdit - Aplicació OPAS
2015
La modificació de crèdits número 3/2016 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana implica suplement de crèdit a aplicacions pressupostàries
existents l’exercici 2016 finançades amb Romanent de Tresoreria per Despeses
Generals per aplicar despeses Pendents d’Aplicar de l’Exercici 2015.
Vista la memòria d’alcaldia de data 12 de juliol de 2016.
Vist l’informe d’Intervenció de data 12 de juliol de 2016.
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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 2016.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 3/2016 de suplement de crèdit per aplicar
les Operacions Pendents d’Aplicar al pressupost corresponent a l’exercici 2015.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3 - 2016
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació
1-920226021
5-338226097
1-920224005
4-311221063
2-924226020
1-161221011
2-440223002
5-342221003
5-342221004
4-333221006
1-920220000
3-920225999
1-1532609009

Concepte

Consignació
Inicial

Consignació
Modificació Final

DESPESES ANUNCIS OFICIALS

2.360,00

169,40

2.529,40

DESPESES SGAE

6.419,65

5.962,78

12.382,43

1.111,41

13.294,13

408,40

409,40

58,08

11.378,08

SUBMINISTRAMENT
i
CANON
D'AIGUA
POTABLE
EDIFICIS 6.638,89
MUNICIPALS

29,69

6.668,58

ZONA APARCAMENT CAMIONS

3.234,84

462,12

3.696,96

10.813,83

1.730,14

12.543,97

8.847,40

1.194,62

10.042,02

15.910,91

3.201,03

19.111,94

3.432,89

623,15

4.056,04

714,42

714,42

1.428,84

24.625,81

13.625,81

38.251,62

PRIMES
D'ASSEGURANCES
I
12.182,72
INDEMNITZACIONS
DESPESES
AMPLIABLES
1,00
PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR
COMUNICACIÓ

ENERGIA
ELÈCTRICA
EDIFICI
PAVELLÓ
ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE
FUTBOL
ENERGIA
ELÈCTRICA
CENTRE
CÍVIC LA FABRICA
MATERIAL ORDINARI D'OFICINA
AJUNTAMENT
TRIBUTS ESTATALS MODEL 583
ANY 2015
PAS DE VIANANTS FONT DE SANT
CRISTÒFOL

11.320,00

Total increment
Finançament

29.291,05

Consignació
Inicial

Aplicació

Concepte

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER 0,00

Consignació
Modificació Final
29.291,05

29.291,05
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DESPESES GENERALS
Total increment

29.291,05

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.- Aprovar i aplicar les despeses següents al pressupost de la Corporació per a
l’exercici 2016:
Import

Tercer

169,40

PREMSA D'OSONA SA

1.825,43

SGAE

1.594,22

SGAE

2.543,13

SGAE

220,41

TALLERS
SANTA
EULALIA - ESTACION
VIDRE
TRENCAT
SERVICIO
SANTA
ORTEGA GUZMAN
EULALIA
DE
RONSANA.SL

408,40

INSTITUT CATALÀ DE LA PROGRAMA
SALUT
2014/2015

58,08
26,47

3,22

891,00
462,12
1.730,14
1.194,62

BAU
PINEDA
JORDI
(FUSTERIA BAU)
SOREA,
SOCIEDAD
REGIONAL
DE
ABASTECIMIENTO
DE
AGUAS, S.A.U.
SOREA,
SOCIEDAD
REGIONAL
DE
ABASTECIMIENTO
DE
AGUAS, S.A.U.

Concepte
ANUNCI CONCURS CONCESSIÓ
BAR C.C. LA FÀBRICA. DATA
PUBLICACIÓ 14/05/15
DRETS DELS CONCERTS DE L'ANY
2012
DRETS DELS CONCERTS DE L'ANY
2013
COMISSIÓ PER LES ACTUACIONS
2014

SALUT

A

JAVIER

ESCOLAR

Aplicació pressupostària
1-920-226021
ANUNCIS OFICIALS

DESPESES

5-338-226097 DESPESES SGAE
5-338-226097 DESPESES SGAE
5-338-226097 DESPESES SGAE
1-920-224005
D'ASSEGURANCES
INDEMNITZACIONS

PRIMES
I

4-311-221063
DESPESES
AMPLIABLES PROGRAMA DE
SALUT ESCOLAR

TIRES DE PI PER LES PANCARTES
2-924-226020 COMUNICACIÓ
QUE PENJA LA BRIGADA
1-161-221011
CÀNON
AIGUA
TERCER SUBMINISTRAMENT i CANON
TRIMESTRE 2015
D'AIGUA POTABLE EDIFICIS
MUNICIPALS
1-161-221011
CÀNON
AIGUA
TERCER SUBMINISTRAMENT i CANON
TRIMESTRE 2015
D'AIGUA POTABLE EDIFICIS
MUNICIPALS
PÒLISSA
D'ASSEGURANÇA 1-920-224005
PRIMES
PLANTADA
MITSUBISHI MONTERO 9825GLM D'ASSEGURANCES
I
MULTIGESTIO SL.
DEL 31/12/2015 AL 31/12/2016
INDEMNITZACIONS
QUOTA
ABONAMENT
SERVEI
2-440-223002
ZONA
D.M. CONTROL SL
VIGILÀNCIA PÀRQUING CAMIONS
APARCAMENT CAMIONS
DESEMBRE 2015
ESTABANELL Y PAHISA CONSUM
ELÈCTRIC
PAVELLÓ 5-342-221003
ENERGIA
ENERGIA SAU
DESEMBRE 2015
ELÈCTRICA EDIFICI PAVELLÓ
ESTABANELL Y PAHISA CONSUM ELÈCTRIC CAMP DE 5-342-221004
ENERGIA
ENERGIA SAU
FUTBOL DESEMBRE 2015
ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL
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Import

Tercer

Concepte

3.201,03

ESTABANELL Y PAHISA CONSUM ELÈCTRIC LA FÀBRICA
ENERGIA SAU
DESEMBRE 2015

623,15

GRÀFIQUES
S.L.

714,42

AGENCIA TRIBUTARIA

IMPOST VALOR PDCIÓ ENERGIA
ELÈCTRICA (4T 2014)

13.625,81

JARDIPI S.L.

OBRA CAMÍ DE VIANANTS
SANT ISIDRE

MOGENT, PAPERETES
ELECCIONS
MUNICIPALS 24/05/2015

29.291,05 TOTAL DESPESA

DE

Aplicació pressupostària
4-333-221006
ENERGIA
ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC LA
FABRICA
1-920-220000
MATERIAL
ORDINARI
D'OFICINA
AJUNTAMENT
3-920-225999
TRIBUTS
ESTATALS MODEL 583 ANY
2015
1-1532-609009
PAS
DE
VIANANTS FONT DE SANT
CRISTÒFOL

Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La Sra. Montse Torras, explica que la llei d’estabilitat financera ens diu que s’ha de
destinar el superàvit a la cancel·lació de préstec. Referent al sobrant de tresoreria,
va explicar que s’ha destinant al pagament les operacions d’exercicis anteriors.
El Sr. Pere Cabot, diu que ells s’abstindran igual que han fet en anys anteriors ja
que aquestes operacions destinades a exercicis posteriors són a causa d’una mala
gestió, tot i que entenen que s’han de pagar coses d’anys anteriors però malgrat tot
s’abstindran. Sap greu que el superàvit s’hagi de gastar en operacions de reducció
de deute i no puguin aplicar-se a operacions destinades al municipi, degut a una
mala gestió. Demana que aquest any no existeixi superàvit i tots els diners es
destinin al poble de Santa Eulàlia.
L’Alcalde, respon que aquest any també tindran superàvit ja que la llei no te en
compte l’amortització de deute ni els seus interessos per tant és difícil no acabar
amb superàvit i que es farà tot el possible per destinar-lo en benefici del poble.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els
següent vots :
A favor: 5 PU, 2 CIU, 1 IV-EIUA
Abstencions: 1 PSC, 4 I-ERC
11. Moció per incentivar l'assoliment d'un salari mínim de referència de
1000 euros pels treballadors i treballadores contractats per l'ajuntament.
Atès que la crisis dels darrers anys ha impactat negativament en la vida de moltes
persones a Catalunya, Espanya i Europa.
Atès que la reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de
Convergència (Partit demòcrata Català) i Unió, ha incrementat la taxa d'atur alhora
que ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores a
l'Estat espanyol, els quals han vist reduir els seus salaris fins el 30-40%.
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Atès que al nostre municipi, amb un índex d’atur del 12,43% (381 persones
aturades, dades del juny de 2016 del Departament d’Empresa i Ocupació), ha
disminuït el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes, alhora que s’han vist
incrementades les situacions de vulnerabilitat i/o inequitat social.
Atès que diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el
salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mig (24.254 €), el que
significaria una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual
de 1.071,4 € i 14 pagues).
Ateses algunes iniciatives importants en aquest mateix sentit com la posada en
marxa per la Plataforma ciutadana ANEM A MIL que té com a objectiu aconseguir un
salari digne i que estableix un salari mínim referencial de 1.000 euros, que
comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes del treball i
de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a incentivar
l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i Pimes.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la
productivitat dels treballadors i treballadores. Amb un salari mínim referencial més
alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una
distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada.
A més, aquest salari impulsarà un canvi de model laboral i productiu sobre la base
de salaris dignes per a tothom. Un impuls que iniciem ja des de l’acció dels governs
municipals.
Atès que des del Grup Municipal Socialista creiem fermament que un salari de
referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major
estabilitat a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la
productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria del nostre municipi més
competitiu, inclusiu i cohesionat.
Atès tot l'esmentat anteriorment, proposem al Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia
de Ronçana els acords següents:
1. Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament no siguin inferiors als 1.000 euros bruts mensuals en 14 pagues durant
aquest mandat.
2. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que presentin a
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per rendir al mínim de 1.000 euros. En aquest
sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les
empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el salari
de referència de 1.000 euros entre el seu personal contractat, sempre que sigui
compatible amb altres mesures socials.
3. Participar activament en la creació d'un espai territorial de diàleg i debat amb els
sindicats, les patronals, la resta d'administracions i forces polítiques entorn el Salari
Mínim de Referència.
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4. Instar la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari
de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes
públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals.
5. Instar a les diferents administracions supramunicipals a què promoguin l'ús de
clàusules socials en general, i l'aplicació del salari de referència en particular, a la
contractació pública.
6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies, al conseller d'Empresa i Coneixement, i al conseller
d'Economia i Hisenda, al Consell Comarcal del Vallés Oriental, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Anem A
Mil, i a TOTES les entitats del nostre municipi.
Intervencions:
El Sr. Abraham Requena explica la moció presentada pel seu grup. Manifesta que
des de l’Administració pública s’ha d’intentar garantir les desigualtats entre homes i
dones i garantir aquest salari mínim interprofessional.
L’Alcalde, respon que les mocions aprovades en Ple les intenten seguir i que es
duguin a terme.
El Sr. Francesc Montes, diu que creu que és una moció genèrica, tot i que estan
d’acord amb la moció, creu que la moció no esta del tot ben plantejada ja que
barreja temes municipals, amb altres institucions públiques que no tenen res a
veure. Demana que per votar a favor d’aquesta moció es deixi clar el nom del partit
polític que pacte, ja que no és el Partit Demòcrata Català, és Convergència i Unió.
El Sr. Abraham Requena, respon que la població ja sap qui va votar a favor la
reforma laboral amb independència del nom que surt a la moció, que no canviaran
la redacció de la moció ja que considera que el veritablement important és el
contingut d’aquesta i la tirarà endavant de la forma en que l’ha presentat. Considera
que si veritablement s’ha format un partit nou, no es tindrien de centrar en aquest
punt, sinó centrar-se amb la classe treballadora i amb els drets dels treballadors.
Aquesta moció té l’objectiu d’aconseguir un posicionament polític per tal de canviar
les desigualtats.
El Sr. Francesc Montes, considera que és de caire supramunicipal, ja que no parla
únicament del municipi de Santa Eulàlia, i l’única eina que pot fer pujar aquest salari
és la RLT, també considera que esta fora de context i per aquest motiu votaran en
contra.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els
següent vots :
A favor: 5 PU, 1 PSC, 1 IV-EIUA, 4 I-ERC
En Contra: 2 CIU,
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12. Moció per decidir des de Catalunya i el Vallès com
solucionar les seves necessitats de mobilitat
Atès que el govern en funcions de l’estat espanyol va publicar el passat 25 de juny
la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital de Barcelona B-40, tram
Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60), popularment coneguda com quart cinturó,
amb l’objectiu de “definir y comparar las diferentes alternativas de trazado, de
conexión y de explotación para el tramo de autovía considerado, a efectos de que el
estudio informativo sirva de base al expediente de información pública y al trámite
de evaluación de impacto ambiental, con objeto de poder seleccionar la alternativa
más adecuada” amb un cost de poc de gairebé 1,9 milions d’euros.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha reclamat públicament
mitjançant comunicat de premsa del Departament de Territori i Sostenibilitat de
data 28 de juny
“que sigui Catalunya qui defineixi les mesures necessàries per a resoldre la mobilitat
entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental”.
Atès que el Conseller d’aquest departament es va comprometre, segons nota de
premsa d’ 11 de maig, a redactar un estudi de mobilitat al Vallès Occidental amb la
participació del propi Govern, dels Ajuntaments i dels ens locals que analitzarà la
funcionalitat de les infraestructures viàries i ferroviàries existents, i servirà per
determinar i planificar com hauran de ser les futures.
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 48 “Mobilitat i seguretat
viària”, punt 1.: “Els poders públics han de promoure polítiques de transport i de
comunicació, basades en criteris de sostenibilitat, que fomentin la utilització del
transport públic i la millora de la mobilitat....”.
Atès que el vigent Estatut de Catalunya diu al seu article 140 “Infraestructures del
transport i de les comunicacions”, punt 5.: “Correspon a la Generalitat la
competència exclusiva sobre la seva xarxa viària en tot l’àmbit territorial de
Catalunya, i també la participació en la gestió de la xarxa de l’Estat a Catalunya,
d’acord amb el que estableix la normativa estatal. Aquesta competència inclou en
tot cas: a) L’ordenació, la planificació i la gestió integrada de la xarxa viària de
Catalunya. b) El règim jurídic i financer de tots els elements de la xarxa viària dels
quals és titular la Generalitat. c) La connectivitat dels elements que integren la
xarxa viària de Catalunya entre ells o amb altres infraestructures del transport o
altres xarxes.”
Atès que l’estudi informatiu que es licita compren únicament territori de Catalunya.
Atès que la necessitat de la via amb la funcionalitat de descongestionar els trànsits
des de la frontera francesa d’una banda cap al centre i d’una altra cap al llevant i
sud peninsulars, i a l’inrevès, al seu pas per la conurbació de Barcelona no està
fefaentment acreditada -com reiteradament ha posat de manifest entre altres la
Campanya Contra el Quart Cinturó des de 1992-, sobretot des de l’entrada en
funcionament de l’Eix Transversal pel que es refereix al corredor central i per la
inexistència de previsió per a la construcció del corredor litoral des de la frontera
fins a Granollers ni d’Abrera cap a Tarragona i més enllà i encara menys quan estan
a punt de caducar les concessions de l’autopista de peatge AP7.
Atès que el vigent Pla Territorial Metropolità de Barcelona proposa un traçat
indicatiu però recull també un conjunt de traçats alternatius que van aparèixer en el
procés de consulta pública que cal estudiar en els informes previs.
Atesa la necessitat que té el nostre municipi què es resolguin els problemes de
mobilitat al Vallès en benefici del trànsit de persones i mercaderies en el seu
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territori, amb origen i destí molt majoritàriament en ell
mateix o amb les comarques limítrofes.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions
polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia
Orbital de Barcelona B-40, tramo Terrassa-Granollers (enllaç AP-7/C-60)
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar de l’estat
espanyol la competència plena sobre la mobilitat al Vallès com es desprèn del vigent
Estatut de Catalunya.
Tercer. Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a ampliar al Vallès Oriental l’estudi de mobilitat a que s’ha compromès
amb l’objectiu, no pas de dibuixar possibles traçats de la ronda del Vallès, sinó de
dur a terme una anàlisi de les infraestructures de transport existents en aquest
àmbit metropolità i consensuar amb el territori les actuacions necessàries per a
resoldre els
problemes de la seva mobilitat, tot demanant-li la participació del nostre
Ajuntament en la seva redacció.
Quart. Convidar el Parlament de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els Consells
Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental i tots els seus municipis a donar
suport a aquests acords.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona i als Consells Comarcals del Vallès Occidental i Vallès Oriental.
Intervencions:
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup en referència al
quart cinturo. Manifesta que ells sempre han estat en contra del quart cinturo i
recalca que aquest projecte es va aturar en el seu moment per motius tècnics i no
per motius ideològics.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
13. Moció per aconseguir el desplegament de la fibra òptica
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt
necessàries per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que
venen determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que
sovint els entorns rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de fibra òptica.
Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra
òptica i es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes.
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Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els
seus objectius està el “desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri
territorial d’aquest desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les
telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta
oberta que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per
l’operador adjudicatari amb unes condicions estipulades.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus
plans de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir
servei de Fibra Òptica abans d’un any.
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell
Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més
atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi.
Tercer.
Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de
desplegament de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i
estudiant les diferents implicacions que pot tenir el consistori en aquest
desplegament.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa
de fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest
desplegament gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents
operadors de telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci
Localret.
Intervencions:
El Sr. Ramon Vilageliu, explica la moció presentada pel seu grup pel desplegament
de fibra òptica.
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que ells estan absolutament d’acord, que estan
treballant en aquests temes i que no només toquen grans companyies ja que
aquestes només es mouen per interès econòmic.
El Sr. Francesc Montes, diu que ells també estan d’acord amb al moció, tot i que
actualment les inversions de telefònica estan totalment bloquejades.
El Sr. Abraham Requena, comenta que privatitzar un servei públic no sempre és
positiu, i aquest cas és un exemple i que donarà suport a la moció.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
14.Afers urgents i sobrevinguts
No n’hi ha
15.Precs i preguntes
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Preguntes del PSC
1.¿Quin calendari d’actuacions, hi ha previst per a dur a terme els
manteniments que s’han sol·licitat via instància, als barris dels Lledoners i
Pinedes Castellet?. ¿Ens pot facilitar una còpia?
L’Alcalde llegeix tot el calendari d’actuacions que s’han realitzat a través d’una
instància, recalca que si calia facilitaria una còpia per tal de que pogués comprovarho, tot i que els regidors ja tenien accés al Registre d’Entrades de l’Ajuntament.
Respecte a les parcel·les privades, l’Alcalde respon que tenen un problema, ja que
únicament el 3% dels boscos de Santa Eulàlia són municipals i això fa que la neteja
de les parcel·les siguin molt complexes.
En referència al perxejat, existeixen ja tots els punts on es vol actuar seguint les
indicacions dels tècnics, i a final d’any es durant a terme les actuacions.
2.¿Davant l’increment de les temperatures registrat les darreres
setmanes?. Quines actuacions ha pres el govern per prevenir els incendis
forestals al municipi?.
El Sr. Jordi Orriols, respon que estan realitzades les franges de protecció d’incendis
que marca la llei 5/2013 i el decret 123/2005. L’Ajuntament a més a més fa la
neteja de totes aquestes franges contra incendis, també es fan requeriments a
parcel·les sense edificar brutes de vegetació que poden donar lloc a possibles
incendis, manifesta que unes 200 parcel·les han realitzat la neteja. També es porta
a terme la neteja i el desbrossament d’herbes a les voreres i parcs. Un dels altres
sistemes per prevenir els incendis són les patrulles PDI.
3.¿Quines mesures addicionals ha pres el govern per prevenir possibles
aldarulls, com els registrats en la passada festa major, en algun dels
espectacles nocturns?.
La Sra. Anna Montes diu que l’hora de tancament del xafarranxo aquest any a
diferència dels anys anteriors, tancarà una hora abans. El primer dia ja que es
preveu l’assistència de més públic, la seguretat serà major i hi seran presents més
vigilants que la resta de les nits.
L’Alcalde manifesta que els aldarulls que van succeir l’any passat va ser un cop
tancades les barraques no pas durant el funcionament d’aquestes.
4.¿En quina fase es troba el pla d’accessibilitat municipal?.
L’Alcalde respon que aquest pla es troba a un 90% realitzat, diu que sí que es cert
que hi ha algunes zones que no estan del tot adaptades però que s’hi esta
treballant. Respecte a les últimes millores manifesta que es van fer les rampes de
les parades d’autobús.
5.¿En quina fase es troben les actuacions sol·licitades per l’ajuntament dins
el programa xarxa de la diputació de Barcelona?. ¿Quina previsió hi ha?.
L’Alcalde respon que s’enviarà un correu amb totes les actuacions sol·licitades i en
quin estat es troben.
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6.¿En quin estat es troben les negociacions que s’estan duen a terme amb
el barri de la Font de Sant Joan?.¿Ens pot informar de què s’està tractant
exactament?.¿Quina opinió té el govern?.
L’Alcalde respon que els veïns s’han organitzat per tal de desenvolupar un projecte
per fer les obres necessàries i fet a la seva mida, ja que són ells qui han de tirar
aquest tema endavant per tant te sentit que ho desenvolupin ells al seu gust

7.¿En qui estat es troben les franges de protecció anti-incendis dels barris
que no es troben al centre del municipi?. ¿Quin calendari d’actuacions hi ha
previst?
El Sr. Jordi Orriols respon que disposen d’un calendari de l’estat en el qual es troben
aquestes franges i quines seran les seves actuacions de manteniment a cadascuna
d’elles.
L’Alcalde diu que s’està fent totes les neteges de les voreres i dels parcs.
8.Aprovat el pressupost, ¿quines són les primeres inversions que s’han dut
a terme?.
L’Alcalde respon que s’està realitzant tot el tema d’arranjaments, s’han netejat
parcel·les i parcs. S’ha comprat material per portar a terme el manteniment dels
barris, s’ha comprat material de taules i cadires per no dependre de pobles veïns.
S’ha dut a terme el manteniment de camins i de torrents.
L’Alcalde menciona totes les obres de manteniment que s’estan fent als edificis
municipals destinats a l’educació.
9.¿Quantes reunions de la paritària s'han fet des de que sou al govern?
La Sra. Montse Torras respon que s’han fer tres reunions, la primera una presa de
contacte entre el govern i la comissió paritària i les altres dues per tractar el tema la
da RLT.
10.Qui forma part de la paritària i a qui representen?
La Sra. Montse Torras respon, que els representen 5 persones laborals de
l’Ajuntament, 1 persona en representació del funcionariat, i l’Equip de govern.
Sr. Àngel Exojo, diu que te noticies del mal subministrament d’aigua que
ofereix la companyia des de fa dos mesos en algunes zones del poble,
pregunta si ja s’ha solucionat el problema i si s’ha parlat amb la companyia.
Per altre banda també comenta que hi ha zones de Santa Eulàlia que estan
en sòl urbà consolidat i per tant haurien de tenir els serveis bàsics i es
constata que no disposen d’aquests.
L’Alcalde respon en referència al problema de l’aigua, que s’ha parlat amb la
companyia, i aquesta ha respòs que creuen que hi ha una fuita en algun punt i que
ara estan treballant per trams acotats per poder determinar bé, la pressió de cada
punt i poder detectar la fuita.
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Respecte al tema de les zones de sòl urbà consolidat que no
disposen dels serveis bàsics, s’està parlant amb els veïns i paral·lelament amb
Sorea per intentar el més aviat possible fer arribar l’aigua. És un tema en el que
s’està treballant però no pot dir una data en el qual es resolgui.
Sr. Francesc Montes diu en referència al tema de Sorea, que durant
l’anterior legislatura es van fer una sèrie d’auditories i una d’elles es va fer
a Sorea i es va detectar que aquesta companyia estava aixecant la camisa
amb una quantitat important de diners, diu que seria important començar a
treballar amb les bases de la pròxima licitació al 2018. Les condicions amb
les quals es va pactar al seu dia no tenen res a veure amb les condicions
que necessita Santa eulàlia actualment. Pregunta en quina situació està la
relació amb Sorea.
L’Alcalde respon que a Sorea se li van passar els resultats de l’Auditoria perquè ho
analitzessin. Respecte a la licitació el 2018 ja s’ha parlat durant les comissions
municipals que es faran unes bases fetes a la mida de l’Ajuntament. La intenció que
hi ha, és deixar Sorea i municipalitzar el servei.
Sr. Francesc Montes comenta que hi ha moltes coses a tenir en compte durant
aquesta possible municipalització de l’aigua, sobretot pel que fa a inversions.
Sr. Francesc Montes pregunta si hi ha un nou projecte respecte la
reurbanització de la Font de Sant Joan.
L’Alcalde respon que van ser els propis veïns que s’han constituït de manera
conjunta, els que van refer el projecte i l’han fet a la seva mida, ja que si algun dia
es tira endavant i s’acaba executant, volen pagar per un projecte que els hi agradi
Sr. Francesc Montes respon, que considera que no te sentit refer un projecte que no
s’executarà, aquest tindrà sentit en el moment en el qual existeixi la voluntat de fer
l’obra.
L’Alcalde diu que actualment els veïns estan d’acord en pagar per refer aquest
projecte i com que és una voluntat seva perquè són ells qui han de tirar l’obra
endavant, no se’ls pot negar aquesta feina, ja que durant els 4 anys del govern
anterior no els va tenir en compte.
I a 21 de juliol de 2016, a les 22:30, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén
aquesta acta, i jo, la secretària accdntal., ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde

Lurdes Gimeno Maspons

Francesc Bonet Nieto
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