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

Ordinari
19/07/2018 19:30:00
Sala de plens de l'ajuntament

Assisteixen
Alcalde
FRANCESC BONET NIETO
Regidors
JORDI ORRIOLS VILARÓ
MONSERRAT TORRAS 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
ELVIRA MAS POBLADOR
Excusen la seva assistència
Cap
Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 19 de juliol de 2018, a les 19:30h 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
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Informació diversa
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
4. Regularització saldos ORGT amb l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
5. Modificació Annex d'inversions i Modificació de crèdit 6/2018: Suplement de Crèdit
6. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2019
7. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
8. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2018
9. Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental
10. Moció del Grup Municipal ICV-EUiA de suport a la Declaració del Món Local davant
la realitat del Refugi a l'Estat Espanyol
11. Moció del Grup Municipal ICV-EUiA per a la implantació d'un servei de reutilització
d'objectes, materials o productes a la deixalleria del municipi
12. Acceptació renúncia d'una regidora del Grup municipal Poble Unit
13. Afers urgents i sobrevinguts
14. Precs i preguntes
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1.- Aprovació de l’acta anterior
L’alcade informa que l’aprovació de l’acta del ple anterior es passarà al ple del mes
de setembre
2.- Informació diversa
L’alcalde informa que ja s’ha adjudicat l’empresa que subministrarà els cubells, bujols
i tags, per a la implantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta.
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia
L’alcalde dona compte dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de maig i juny
de 2019 que inclouen els números del 118 al 201.
4.-Regularització saldos ORGT amb l'ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Atès que l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana té delegada la gestió i recaptació
de tributs a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT en endavant) des de l’exercici
2004, anant afegint-hi més competències i delegacions fins el 2012.
Atès que la delegació dels ingressos a l’ORGT implica l’enviament mensual per part
d’aquest Organisme als Serveis Econòmics municipals d’uns fitxers per a que
s’incorpori a la comptabilitat municipal tota la informació de reconeixement de drets,
recaptació, anul·lació, prescripció, etc...
Atès que la pròpia gestió mensual dels fitxers esmentats en el paràgraf anterior
genera una sèrie d’incidències, s’arrossega des de fa anys unes diferències entre el
que consta als registres de l’ORGT i el que consta als registres de l’ajuntament.
Vist l’informe d’intervenció de data 19 de juny de 2018 en que s’analitzen les
diferències històriques des de l’any 2000 entre l’ajuntament i l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i que es resumeix:
Import pendent segons ORGT
Import pendent segons Ajuntament
DIFERÈNCIA

1.063.890,68 euros
1.098.556,28 euros
34.665,60 euros

Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar de baixa els 46 càrrecs que generen diferència amb el fi d’ajustar la
comptabilitat municipal al que l’ORGT té registrat amb data 31 de desembre de 2017
per un import total de 34.665,60 euros segons l’annex que consta a l’expedient.
Segon.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica per a que es procedeixi a
comptabilitzar la regularització de saldos.

Intervencions:
Pàgina 3 de 16

La secretària, procedeix a llegir els acords del punt.
L’Alcalde explica els punts principals de la regularització de saldos.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat
El regidor Sr. Abraham Requena, s’incorpora al ple en el punt 5 de l’ordre del dia
5.- Modificació Annex d'inversions i Modificació de crèdit 6/2018: Suplement
de Crèdit
La modificació de crèdit número 6/2018 del pressupost de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana ve condicionada per la modificació en l’annex d’inversions que
inicia el present expedient. (veure informe d’intervenció).
Per materialitzar la modificació de l’annex d’inversions, cal realitzar un suplement de
crèdit per dotar una aplicació pressupostària existent a l’exercici 2018 però que la
seva dotació és insuficient. Aquest suplement es finança mitjançant l’increment
d’ingressos finalistes previstos inicialment en el pressupost i mitjançant la baixa per
anul·lacions.
Vista la memòria d’alcaldia de data 10 de juliol de 2018.
Vistos els informes d’Intervenció de data 10 de juliol de 2018, tant pel que fa
referència a la modificació de l’annex d’inversions com al que fa a la modificació de
crèdit.
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 2018.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 6/2018 de suplement de crèdit suplementar
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una despesa
no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser reconeguda
l’exercici següent.
La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2018
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

Aplicació

Concepte

4-323632004

REFORMES ESCOLA BRESSOL
RIERAL
7.012,64

36.953,67

Total increment

36.953,67

47.724,52

Pàgina 4 de 16

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6 - 2018
Finançament
Baixes per anul·lació
Consignació
Consignació
Inicial
Modificació Final

Aplicació

Concepte

1-165609017
1-1532609021
4-333632007
1-920632008

ENLLUMENAT CAMÍ DE LA
ROVIRA
95.000,00
CUNETA CARRER SANT JOSEP I
CTRA BARCELONA
3.000,00

-5.000,00

90.000,00

-3.000,00

0,00

REFORMES LA FÀBRICA
50.000,00
ADEQUACIÓ
ANTIGA
BIBLIOTECA
65.768,34

-8.800,00

41.200,00

-13.153,67

52.614,67

Total baixes

-29.953,67

Majors ingressos sobre els previstos (destí
finalista)
76100

SUBVENCIÓ DIBA XARXA

223.000,00

Total increment

7.000,00

230.000,00

7.000,00

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.- Modificar l’annex d’inversions aprovat conjuntament amb el pressupost
municipal per l’exercici 2018 i allà on hi constava:
ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2018
DESPESA
Grup
Org
Eco
Descripció
COST
Incorp
Prog
ACTUACIÓ 2017
CUNETA
CARRER SANT
1
1532 609021
3.000,00
JOSEP I CTRA
BARCELONA
PAVIMENTACIÓ
1
1532 609001
257.000,00
CARRER FORN
ENLLUMENAT
1
165
609017 CAMÍ DE LA 95.000,00
ROVIRA
REFORMES
ESCOLA
4
323
632004
243.929,56 236.916,92
BRESSOL
RIERAL
REFORMES LA
4
333
632007
50.000,00
FÀBRICA
1
920
632008 ADEQUACIÓ
65.768,34

FONT DE FINANÇAMENT
Rec
Pres 2018
DIBA
Préstec
propis
3.000,00

0,00

3.000,00

257.000,00 0,00

128.000,00 129.000,00

95.000,00

0,00

95.000,00

7.012,64

0,00

7.012,64

50.000,00

35.200,00
6.000,00
0,00
52.614,67

8.800,00

65.768,34
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0,00

13.153,67

ANTIGA
BIBLIOTECA
Hi consti:
ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2018
DESPESA
Grup
Org
Eco
Descripció
COST
Incorp
Prog
ACTUACIÓ 2017
CUNETA
CARRER SANT
1
1532 609021
3.000,00
JOSEP I CTRA
BARCELONA
PAVIMENTACIÓ
1
1532 609001
257.000,00
CARRER FORN
ENLLUMENAT
1
165
609017 CAMÍ DE LA 95.000,00
ROVIRA
REFORMES
ESCOLA
4
323
632004
243.929,56 236.916,92
BRESSOL
RIERAL
REFORMES LA
4
333
632007
50.000,00
FÀBRICA
ADEQUACIÓ
1
920
632008 ANTIGA
65.768,34
BIBLIOTECA

FONT DE FINANÇAMENT
Rec
Pres 2018
DIBA
Préstec
propis
0,00

0,00

0,00

257.000,00 0,00

140.000,00 117.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

43.966,31

0,00

6.000,00
0,00

43.966,31

6.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La Secretària procedeix a llegir els acords de la moció.
L’Alcalde, explica els punts principals de la modificació de crèdit, exposats prèviament
a l’acord.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que estan d’acord amb aquesta modificació de
crèdit, però en aquest cas s’abstindran, ja que en aquesta modificació de crèdit hi ha
un punt que es parla de l’escola bressol del rieral i considera que primer s’hauria de
saber quin ús se li ha de donar, i quin import total costarà aquesta reparació.
Manifesta que els punts no s’han parlat, sinó que s’ha donat per fet que es tira
endavant la reparació de l’escola bressol, comenta que van aprovar els pressupostos
amb una intenció i ara sembla ser que la direcció era una altra. Per altra banda
manifesta que hi ha una publicació del grup I-ERC, en la qual s’informa que l’edifici
tornarà a ser una Escola Bressol.
L’alcalde, explica que en primer lloc s’està fent una reparació de l’envoltori de l’escola
bressol, principalment la coberta i després és durà a terme una segona fase que
consistirà en l’adequació de l’ús i aquest ús encara està per decidir.
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El Sr. Àngel Exojo manifesta en primer lloc, que la publicació del seu grup és
únicament la seva opinió i que tenen tot el dret a opinar el que creuen, pel que fa al
concepte de ruïna econòmica, el cost de les reparacions ha de superar el 50% del
valor de construcció d’un edifici nou, en aquest cas no hi ha base per enderrocar i en
segon lloc diu, que analitzant el projecte considera que hi ha molts elements que es
poden reaprofitar i això reduiria molt els costos, però el projecte preveu molts
elements nous que disparen el pressupost.
El Sr. Francesc Montes, diu que si hi ha discrepàncies respecte el preu de la reparació,
considera que s’hauria d’aturar aquest punt per un possible benefici de l’Ajuntament
i que es tornés a mirar aquest punt amb més detall.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran, per coherència amb la votació
del pressupost. Respecte el tema de l’escola bressol, manifesta que en un principi les
decisions d’aquest govern es prenien amb un cert consens, ara amb el nou govern
amb I-ERC, aquest consens ha desaparegut. Espera que en la decisió dels futurs usos
hi puguin participar.
La Sra. Elvira Mas, manifesta que és un tema prioritari i que s’ha de començar les
obres el més aviat possible, ja que sinó l’estat de l’edifici cada vegada es deteriora
més.
El Sr. Esteve Aymà, diu que l’escola bressol també podria declarar-se ruïna física en
virtut de la llei d’urbanisme vigent.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que estan molt contents de que es comenci a
reparar l’escola bressol, ja que considera que aquest punt s’ha de començar a
solucionar en aquesta legislatura.
La proposta queda aprovada amb la següent votació:
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 1 ICV-EUIA
En contra:Abstencions: 2 PdeCat, 1 PSC
6.- Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2019
Atès que des Departament d’Empresa i Ocupació s’ha començat a preparar l’Ordre de
Festes Locals de Catalunya per a l’any 2018.
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 2019, el 26 de juliol, Festa Major
d’Estiu; i el 10 de desembre, Santa Eulàlia.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes
pertinents.
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Intervencions:
La Secretària procedeix a llegir els acords d’aquest punt.
Sotmesa la Proposta a votació, aquesta queda aprovada per Unanimitat
7.- 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 2018 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:
La Secretària procedeix a llegir els acords d’aquest punt.
Sotmesa la Proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
8.- Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2018
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 01-01-2018 de la població
del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que es relacionen
a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament: 7.192
Homes: 3.609
Dones: 3.583
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2018 amb
una xifra total de 7.192 habitants.
Intervencions:
La Secretària procedeix a llegir els acords d’aquest punt.
Pàgina 8 de 16

Sotmesa la Proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
9.- Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la
Gestió dels Residus del Vallès Oriental
Vist l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental, en sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, que va acordar aprovar
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per adaptar-se a la llei 40/2015
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a les noves circumstàncies derivades
de seu del Consorci i de la creació de la comarca del Moianès, entre d’altres
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, per modificar els Estatuts, cal un
acord previ del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els ens
consorciats.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci a per a la Gestió
dels Residus del Vallès Oriental aprovada pel Consell Plenari en sessió ordinària
celebrada el 27 de juny de 2018, va acordar aprovar inicialment la modificació dels
Estatuts del Consorci per adaptar-se a la llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic, i a les noves circumstàncies derivades de seu del Consorci i de la
creació de la comarca del Moianès, entre d’altres, d’acord amb el text que s’incorpora
com a Annex al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.
Segon.- Donar trasllat del present acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del
Vallès Oriental, als efectes escaients i encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits
i gestions necessaris per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació
dels estatuts.
Intervencions:
La Secretària procedeix a llegir els acords d’aquest punt.
El Sr. Jordi Orriols, explica els punts principal d’aquesta proposta, entre d’altres la
nova comarca del Moianès dins el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental.
Sotmesa la Proposta a votació, aquesta queda aprovada per Unanimitat
10.-Moció del Grup Municipal ICV-EUiA de suport a la Declaració del Món
Local davant la realitat del Refugi a l'Estat Espanyol
Atès que el món viu una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament
de milions de persones que fugen dels desastres naturals, els conflictes armats, la
violació de drets humans o la pobresa , que la manca de vies legals i segures per a
l'entrada a la Unió Europea empenyen als refugiats a posar-se en mans de les màfies
i seguir rutes perilloses.
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Atès que ,només l'any 2017, més de 3.000 persones van morir ofegades en naufragis
mentre creuaven la Mediterrània, que en el primer trimestre de 2018 ja han mort o
desaparegut 500 persones intentant creuar la Mediterrània.
Atès que, per fer front a aquesta situació, la Comissió Europea va proposar el maig
de 2015 dos mecanismes d'emergència per implicar els estats membres i alleujar el
pes que estan patint els països de les fronteres del sud d'Europa i els països veïns de
Síria. Malgrat això, l’Estat espanyol va incomplir les quotes de reubicació i de
reassentament de persones refugiades acollint tant sols un 11% de les 17.337
persones refugiades que havia d’acollir en 2 anys.
Atès que els vergonyants acords entre els Estats de la UE i Turquia han permès
retornar a territori turc sense garanties de respecte dels seus drets fonamentals a
persones refugiades que havien arribat a Grècia, obviant que tota negociació en el
marc del Consell d’Europa ha d’estar subjecte al respecte a la Declaració de Drets
Humans i el Dret Internacional. Vista la situació que pateixen les persones que
cerquen refugi arriscant les seves vides i es veuen abocades a les màfies, toca
reclamar vies d’accés a la protecció internacionals legals i segures en països d’origen
i trànsit i que el govern de l’Estat assumeixi la seva responsabilitat acceptant
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen.
Atès que les ciutats i els municipis tenim un paper clau en l’assistència i l'acollida
efectiva de refugiats. És en l'àmbit local on es gestionen les necessitats més
immediates: allotjament, manutenció, roba, atenció mèdica, educació, orientació
sociolaboral, lingüística, etc. Una tasca a la que cal sumar els recursos que dediquem
el món local a l’ajuda humanitària i la cooperació al desenvolupament per donar
assistència a les persones que fugen de les guerres, de la persecució política o dels
desastres naturals i cerquen refugi i protecció internacional.
Atès que al món local afrontem un doble repte: el d'acollir en un termini curt en
condicions dignes les persones que busquen protecció i, a llarg termini, el més
important i durador, garantir la seva autonomia i accés al mercat laboral perquè
puguin incorporar-se a les societats d'acollida. No obstant això, la relació de l'Estat
espanyol en l’etapa de Mariano Rajoy amb les administracions locals ha estat quasi
nul·la en aquest àmbit. A dia d'avui, no hi ha un mecanisme de coordinació eficient
entre l'Estat, les comunitats autònomes i els municipis que permeti conèixer amb
previsió el desenvolupament dels programes de reubicació i reassentament. Tampoc
està prevista cap forma d'accés als Fons Europeus d'Asil, Migració i Integració (FAMI)
per part de les ciutats que dediquem recursos propis a l'acollida de refugiats.
Atès que la manca d'informació i coordinació per part del Govern estatal genera uns
impactes a nivell local que ens obliguen a destinar una gran quantitat de recursos per
assegurar un mínim de dignitat a les persones refugiades veïnes de les nostres ciutats.
Atès que darrerament hem viscut episodis de criminalització i assetjament de les
organitzacions i les persones que han donat protecció i assistència a les persones
refugiades per part de diferents autoritats governamentals i judicials per tal que
aquestes persones i organitzacions no governamentals deixessin de rescatar refugiats
sota inversemblants acusacions d’afavorir la immigració clandestina i d’associació
criminal o de col·laboració amb les màfies.
Atès que salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de
persones estan absolutament fora de lloc en l’acció humanitària, i davant d’aquestes
campanyes de persecució la resposta del món local no pot ser altra que ajudar a
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aquestes persones i organitzacions que salven vides. Bloquejar l’acció de les
organitzacions humanitàries suposaria exposar a milers de persones a morir ofegades
al mar.
Atès que coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les persones
refugiades el 20 de juny, els governs locals reafirmem el nostre compromís amb el
dret al refugi recordant que els municipis catalans hem mostrat abastament la nostra
predisposició a acollir persones refugiades malgrat no disposar de les competències
d’asil ni accés al finançament necessari.
Atès que el món local català ha dedicat recursos per donar assistència i aixopluc a les
persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i ha sensibilitzat sobre la situació en què
viuen, així com les causes que han provocat la seva fugida. Per altra banda, bona part
d’aquests municipis ja estan acollint persones refugiades amb qualitat destinant part
dels seus recursos locals a afavorir la integració i la cohesió social.
Atès que valorem positivament l’anunci del nou Govern de l’Estat d’acollir les 600
persones del vaixell Aquarius que durant dies han estat a la deriva buscant un port
europeu on demanar asil, i la predisposició del Govern de la Generalitat de Catalunya
d’oferir acollir-los en territori català. En aquest sentit, desitgem que els governs locals
i autonòmics siguin tinguts en compte d’ara en endavant a l’hora de dissenyar i
desplegar la política pública d’asil i refugi de l’Estat.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- EXIGIR al Govern de l'Estat que compleixi amb els acords davant la UE del
2015 per a l'acollida de les 17.337 persones refugiades. Per facilitar-ho, les ciutats
ens oferim a
col·laborar de forma activa en el procés d'obertura de places de
refugiats i en el desenvolupament del Programa estatal de Refugi.
Segon.- EXIGIR al Govern de l'Estat el replantejament del procediment d'atenció
social a sol·licitants d'asil a Espanya. Establint sistemes de coordinació i finançament
eficaços amb les comunitats autònomes i les ciutats i municipis que permetin comptar
amb informació actualitzada dels contingents de persones refugiades traslladades als
nostres municipis així com informació sobre les previsions i la seva arribada efectiva.
Tercer.- EXIGIR al Govern de l'Estat a que proporcioni informació detallada de la
destinació dels Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) per assegurar que
efectivament es destinen a l'acollida de refugiats i immigrants.
Quart.- EXIGIR la previsió d'un mecanisme per cofinançar els costos derivats dels
processos d'atenció i integració de les persones migrants i refugiades, facilitant l'accés
als municipis als Fons FAMI i a tots aquells fons europeus als que els municipis puguin
optar per al desenvolupament de Programes municipals d'acollida complementaris al
Programa estatal, tal com succeeix en altres països de la Unió Europea.
Cinquè.- INSTAR a les institucions europees que estudiïn sancionar aquells Estats com
Itàlia que vulnera els convenis internacionals que regulen els rescats marítims i el
dret a asil amb el seu comportament, i fem una crida a la corresponsabilitat dels
Estats membres de la UE.
Sisè.- MOSTRAR tot el suport i tota la solidaritat del món local català a les
organitzacions no governamentals i les persones voluntàries que salven vides i donen
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assistència i protecció a persones que cerquen refugi i protecció internacional.
Setè.- INSTAR al Govern de Catalunya a que reforci el Programa Català de Refugi i el
Pla de Protecció Internacional a Catalunya, i garanteixi la coordinació dels diversos
actors involucrats a través del Comitè Per a l’Acollida de les Persones refugiades.
Vuitè.- COMPROMETRE’S a seguir dedicant recursos per donar assistència i aixopluc a
les persones que cerquen refugi a Europa, mitjançant la campanya d’emergència del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Novè.- FER ARRIBAR aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, a l’Ambaixada d’Itàlia a
Espanya i al Consulat d’Itàlia a Barcelona.
Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, procedeix a explicar els acords de la moció que presenta el seu
grup.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votaran a favor d’aquesta moció, i celebra
que aquesta moció ha estat possible pel canvi de govern a l’Estat espanyol.
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que també votaran a favor, i comenta que aquí a
Santa Eulàlia hi ha una família acollida i que existeix una entitat que treballa molt fort
per aquest tema.
El Sr. Francesc Montes, demana afegir un punt, a la moció, el qual s’insti a la
comunitat europea que inverteixi en els països d’origen, per tal de que les persones
no tinguin aquesta necessitat de fugir. Per altra banda, demana eliminar de l’acord
5è el nom d’Itàlia, ja que considera que no s’ha d’anomenar cap país que està
incomplint.
La Sra. Elvira Mas, manifesta que no està d’acord en modificar els acords presentats,
ja que considera que es una cosa que s’ha de denunciar.
La proposta queda aprovada amb la següent votació:
A favor: 5 PU, 4 I-ERC, 1 ICV-EUIA, 1 PSC
En contra:Abstencions: 2 PdeCat,
11.-Moció del Grup Municipal ICV-EUiA per a la implantació d'un servei de
reutilització d'objectes, materials o productes a la deixalleria del municipi
Atès que la normativa existent en matèria de residus considera com objectiu prioritari
la prevenció, seguida de la preparació per a la reutilització i que estudis recents
mostren el gran potencial de reutilització dels objectes que arriben a les deixalleries,
hem de considerar que la deixalleria municipal pot jugar un paper clau en la prevenció
i la reutilització de residus municipals, reduint la gestió de quantitats considerables
de materials que d’altra forma requeririen tractament.
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Atès que amb la pràctica de la reutilització es reforça el missatge que les deixalleries
tenen com a objectiu principal :la recuperació de materials ,i això pot influir
positivament en la sensibilització i en la conscienciació de la ciutadania envers els
residus.
Atès que un nombre significatiu dels objectes que arriben a la deixalleria estan en bon
estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, com per exemple:
mobles, cotxets i altres materials per a nadons, electrodomèstics, etc. i actualment
no és permès que un altre usuari o col·lectiu se’ls pugui endur per fer-ne un nou ús.
Atès que la reutilització és també una forma de preservar el medi ambient, és un dels
pilars de l’educació ambiental, juntament amb la reducció de residus i el reciclatge.
Així, reutilitzant objectes o estris, no cal fabricar-ne i consumir-ne de nous, sinó que
podem allargar la vida útil dels que ja tenim.
Atès que pel que fa al balanç econòmic, aquesta preparació no comporta, en general,
un recàrrec important, perquè la majoria de les operacions no requereixen massa
temps ni gaire personal extra, i fins i tot, en alguns casos, pot generar un ingrés que
contribueixi a la recuperació de les despeses o un estalvi per la disminució de
materials que d’altra forma precisarien tractament.
Atès que, a més de l’avantatge a nivell ambiental, la reutilització de materials també
pot estar lligada a diferents oportunitats socials com ara la creació de nous llocs de
treball i facilitar l’accés a aquests productes a persones excloses del seu accés per
qüestions socioeconòmiques.
Aquesta qüestió és fonamental sempre, però agafa una especial rellevància en
situacions, com l’actual, de crisi econòmica, atur, precarietat i retallades en
prestacions socials, que ha agreujat la dificultat de moltes famílies d’accedir a una
sèrie de béns i serveis.
Atès que hi ha municipis que han posat en marxa i amb èxit aquest servei dirigit a
reutilitzar materials, com El Prat de Llobregat, Girona, Montgat, Sant Cugat,
Viladecans…, amb diferents models de gestió ,com poden ser coordinació amb serveis
socials, coordinació amb entitats sense ànim de lucre, mercats de segona mà,
reparacions
autogestionades…
Podem
trobar diverses experiències i, així com, suport i assessorament per part d’ens
supramunicipals com la Diputació de Barcelona.
Atès que les noves tecnologies i aplicacions fan que de manera fàcil es pugui gestionar
aquest Servei que es proposa, a partir d’un programa de fàcil accés des del web
municipal.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.-Instar al govern municipal a la realització d’un estudi, en un període
aproximat de sis mesos, per posar en marxa un servei per a reutilitzar objectes de la
Deixalleria que es trobin en bon estat de conservació i funcionament. L’estudi
contemplarà mesures per tal d’engegar l'oportuna col·laboració amb col·lectius i
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entitats per a l'òptima prestació del servei.
SEGON.-Instar al govern municipal a, un cop aprovat l’estudi de gestió, dotar al
projecte els recursos i les eines informàtiques necessàries per poder donar el servei.
TERCER.- Donar trasllat a Associacions de Veïns i Veïnes, a l'Associació de
Comerciants i al Consell de Barris
Intervencions:
La Sra. Elvira Mas, procedeix a explicar els acords de la moció que presenta el seu
grup.
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que celebra aquesta iniciativa.
El Sr. Ramon Vilageliu, celebra que es pugui aprovar aquesta moció.
El Sr. Abraham Requena, diu que votaran a favor i manifesta que hi ha entitats que
treballen en el tercer sector que estan especialitzats en aquests projectes, i creu que
es podria adreçar a aquestes persones que participin en aquets projectes a aquestes
entitats especialitzades.
El Sr. Jordi Orriols, manifesta que l’Ajuntament ha d’intervenir a la deixalleria, i no
pas al tercer sector.
El Sr. Francesc Montes, manifesta que votaran a favor, i considera que s’ha de fer un
estudi molt ben fet, ja que sinó es fa bé, podria ser que aquest projecte tingui un
sobre cost per l’Ajuntament.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
12. Acceptació renúncia d'una regidora del Grup municipal Poble Unit
L’alcalde informa als regidors que la senyora Montserrat Torras Bajona, ha presentat
la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament,
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidora presentada per la senyora
Montserrat Torras Bajona, del grup municipal Poble Unit
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.
Intervencions:
La Sra. Montserrat Torras, agraeix en primer lloc a totes les persones que en un
moment donat van dipositar la seva confiança en la seva persona. Diu que ha estat
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una experiència molt enriquidora i envoltada de grans professionals, i que deixa el
càrrec per motius personals
L’alcalde, agraeix en nom propi i del seu grup a la regidora sortint la feina feta dins a
l’Ajuntament deixant el llistó molt alt en les tasques al capdavant de l’àrea econòmica
i recursos humans.
El Sr. Ramon Vilageliu, en nom del seu grup agraeix molt a la regidora la dedicació i
la tasca feta a l’Ajuntament.
La Sra. Elvira Mas, agraeix també la feina fantàstica que ha dedicat i fet a
l’Ajuntament.
El Sr. Abraham Requena, dona les gràcies a la regidora sortint en nom del PSC. I
agraeix com a regidora, i a la gran persona que és, la seva predisposició sempre en
facilitar les tasques dels altres i la seva dedicació al municipi.
El Sr. Francesc Montes, agraeix en nom del grup la seva tasca feta a l’Ajuntament i
el temps dedicat al municipi.
13.-Afers Urgents i sobrevinguts
No n’hi ha
14.- Precs i preguntes
Precs:
PSC:
Sr. Abraham Requena, en aquest apartat aprofita per desitjar a tot el municipi que
gaudeixi d’una bona Festa Major, inclusiva i de retrobament, anima a participar a les
proves de colors i desitja que tothom s’ho passi molt bé.
I-ERC:
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que sap que s’han destinat més recursos al tema
de neteja a les zones dels contenidors, però prega que s’intenti tenir el municipi més
net i que si es realitza alguna activitat en un lloc concret on abans s’hi ha celebrat un
altre acte, que es tingui en compte de deixar-ho net.
El Sr. Pere Cabot, comenta que demanaria que el personal de L’ajuntament, primer
es dediqués a netejar el poble que està molt brut i després es dediqués a repintar
llaços grocs.
Preguntes:
PSC:
1.Demana quan es crearà una comissió de civisme, per tal de redactar una
ordenança que estigui adaptada a la realitat.
L’Alcalde, respon que aquesta pregunta serà resposta al següent ple.
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2.Pregunta si hi ha algun canvi de criteri respecta la il·luminació del municipi,
ha detectat que al Carrer Divina Providència hi ha un fanal led.
L’Alcalde, respon que actualment s’estan fent proves amb leds, comenta que
actualment el preu d’un nou tipus de llum led s’equipara a la bombeta i per això s’està
provant.
3.Saber si s’ha utilitzat recursos públics per penjat d’una bandera estelada
a un punt del municipi, i què aquesta bandera no representa a tots els
ciutadans i perquè no hi ha banderes a la façana de l’Ajuntament les
banderes que corresponen que sí que representen a tots els ciutadans.
L’Alcalde, respon que hi ha una entitat que ha sol·licitat penjar aquesta bandera, que
fa 8 o 9 anys que està penjada i que l’Ajuntament només ha procedit a penjar la
bandera que l’entitat els va fer arribar.
I-ERC:
Voldrien saber si s’ha fixat un calendari de reforma de l’escola bressol i si es
preveu quan començaran les obres.
L’Alcalde, respon que s’està perfilant el projecte i els recursos econòmics i resten
pendents de saber una data concreta.
ICV-EUIA:
Comenta que s’ha vist a la brigada municipal pintar els llaços grocs de la
calçada de color negre.
L’alcalde, respon que aquets llaços grocs han estat pintats sense autorització, i que
com Ajuntament i per no alterar l’ordre cívic han d’eliminar tot allò que s’ha instal·lat
sense autorització.
PSC:
En relació a la resposta del Sr. Alcalde a la pregunta 3 del grup del PSC, el Sr. Abraham
fa una rèplica sobre la mateixa, dient que s’ha substituït l’estelada amb recursos
públics, una bandera que no representa a tot el municipi tal com es va demostrar en
les últimes eleccions, i per contra no veu col·locades les banderes oficials, que si que
representen a tot el municipi a la façana de l’Ajuntament.
L’alcalde li pregunta quina és exactament la pregunta que fa.
El Sr. Abraham respon que la pregunta és si penjaran les banderes que pertoquen
a la façana de l’Ajuntament.
L’Alcalde, respon que serà contestada en el següent ple.
I a les 9 hores i cinc munits del vespre es dóna per finalitzada la sessió i s’estén
aquesta acta, i jo, la secretària accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
Francesc Bonet Nieto

Lurdes Gimeno Maspons
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