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

Ordinari
18/07/2019 19:00:00
Sala de Plens de l'Ajuntament

Assisteixen:
Alcalde:
Francesc Bonet Nieto
Regidors:
Anna Ma Montes Cabot
Ana Viura Rodilla
Manel Imedio Bernardo
Marta Dominguez Gasco
Jordi Carreras Arisa
Monica Pons Vilaseca
Pol Guerra Imedio
Cristina Gallego Cabanas
Susana Barroso Valverde
Abraham Requena Ruiz
Excusen la seva assistència:
Jordi Orriols Vilaró
Ramon Vilageliu Relats

Secretària accidental
Lurdes Gimeno Maspons
Interventor accidental
Bernat Calpe Palma

A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el
dia 18 de juliol de 2019, 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.
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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. Informació diversa
3. Nomenament de Jutge de Pau substitut
4. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2020
5. Declaració d'inhabilitat del mes d'agost per a determinades tramitacions
6. Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2019
7. Modificació de crèdit 9/2019: Crèdit Extraordinari i Transferència de Crèdit
diferents àrees de despesa i modificació annex d'inversions 2019
8. Afers urgents i sobrevinguts
9. Precs i preguntes
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1.- Aprovació de l’acta anterior
Acta de la sessió extraordinària de 27/06/2019
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat
2.- Informació diversa
L’Alcalde informa sobre els diferents esdeveniments que tindran lloc els propers dies
a Santa Eulàlia; la fira del tomàquet, l’aplec de Sant Simple i la Festa Major d’estiu,
anima a tothom a participar-hi i gaudir de les mateixes
Informa també de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de la nova licitació
de la reforma de l’escola bressol del rieral, ja que l’anterior va quedar deserta, i espera
que aquesta vegada s’hi presentin empreses.
3.- Nomenament de Jutge de Pau substitut
Atès que s’ha publicat mitjançant anunci al BOPB de 9 d’abril de 2019 i edicte al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament a la web municipal i al Jutjat de Pau, la convocatòria per a
procedir a la proposta de nomenament del Jutge de Pau substitut de Santa Eulàlia de
Ronçana,
Examinat l’expedient instruït per a procedir a la proposta de nomenament i vist el
contingut de l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i els articles 4, 5, 6 i 7
del Reglament 3/1995 de 7 de juny dels Jutges de Pau,
Vist que en el període d’exposició pública de la convocatòria s’ha presentat una
sol·licitud, per part del Sr. Josep Maria Vilà Villaret per la plaça de Jutge de Pau
Substitut, el qual reuneix les condicions legals necessàries.
Examinada i valorada la proposta presentada per la comissió informativa del Ple.
Es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Proposar el nomenament del Sr. JOSEP MARIA VILÀ VILLARET pel càrrec de
JUTGE DE PAU SUBSTITUT del municipi
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat de 1ª Instància i Instrucció, per tal que elevi
la proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
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4.- Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2020
Atès que des Departament d’Empresa i Ocupació s’ha començat a preparar l’Ordre de
Festes Locals de Catalunya per a l’any 2020
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 2020, el 24 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.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat
5.- 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 2019 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.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per majoria absoluta:
A favor: 8 PU, 1 d’I-ERC, 1 CS
Abstencions: 1 SER-CP
En contra:-
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6.- Aprovació de la revisió del padró habitants a 1 de gener de 2019
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 01-01-2019 de la població
del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que es relacionen
a continuació:
1. Xifra Final Ajuntament: 7.288
Homes: 3.635
Dones: 3.653
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2019 amb
una xifra total de 7.288 habitants.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat

7.- Modificació de crèdit 9/2019: Crèdit Extraordinari i Transferència de
Crèdit diferents àrees de despesa i modificació annex d'inversions 2019
La modificació de crèdit número 9/2019 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 una transferència
entre diferents àrees de despesa i un suplement de crèdit. Addicionalment, aquesta
modificació també inclou altres transferències de crèdit i un crèdit extraordinari per
dotar diverses aplicacions pressupostària existents a l’exercici 2019 però que la seva
dotació és insuficient i per crear 3 aplicacions pressupostàries no existents i que són
necessàries per reconèixer despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent.
Vista la memòria d’alcaldia de data 9 de juliol de 2019.
Vistos els informes d’Intervenció de data 9 de juliol de 2019, 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 els articles 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 2019.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 9/2019 de crèdit extraordinari, suplement
de crèdit i transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despeses.
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La modificació serà la següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2019
CRÈDIT EXTRAORDINARI
Despeses en augment
Consignació
Consignació
Inicial
Modificació
Final

Aplicació

Concepte

5 342 221006
5 342 221011
5 342 635005

ENERGIA ELÈCTRICA PINEDES CASTELLET
SUBMINISTRAMENT AIGUA PINEDES CASTELLET
MOBILIARI DIVERS I ALTRE MATERIAL

0,00
0,00
0,00

Total increment

4.063,00
5.292,00
12.795,00

4.063,00
5.292,00
12.795,00

22.150,00

Finançament
Aplicació

2 920 120000
2 920 121010

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final

Concepte
RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1
ADMINISTRACIÓ GENERAL
COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL

61.434,97

-7.150,00

54.284,97

96.494,83

-15.000,00

81.494,83

Total Reducció

-22.150,00

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2019
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació
1 920 632008

Consignació
Consignació
Inicial
Modificació
Final

Concepte
ADEQUACIÓ ANTIGA BIBLIOTECA

108.000,00

Total increment

3.201,32

111.201,32

3.201,32

Finançament
Aplicació
91100

Concepte
PRÉSTEC DIBA

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final
116.298,68

Total increment ingressos

3.201,32

119.500,00

3.201,32

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Despeses en augment
Aplicació

1 1532 609011
1 171 619000

Concepte
MODIFICACIÓ RASSANT PAVIMENT CAMÍ DEL
BONAIRE I ACCÉS A CAL VICARI
RENOVACIÓ GRONXADORS I MOBILIARI PARCS
I JARDINS

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final

20.643,00

4.750,00

25.393,00

1.180,17

4.750,00

5.930,17

Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS BÀSICS

4 311 226096
4 3321 226090
5 338 226092

SANITAT ÀREA 6: PLAGUES I ALTRES
ACTUACIONS
CULTURA. BIBLIOTECA
FESTES POPULARS. FESTA MAJOR - HIVERN ESTIU - REIS - ETC

9.500,00

-4.388,11
4.286,22

10.000,00
2.500,00

5.611,89
6.786,22

85.795,69

10.000,00

95.795,69
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2019
Total increment ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

22.500,00

Total increment

32.000,00

Despeses en disminució
Aplicació

Consignació
Consignació
Actual
Modificació
Final

Concepte

2 170 210003
1 1532 609013

MEDI AMBIENT. MANTENIMENT
D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS
ENTUBAR REC CAMÍ DE CAN FEU

22.486,50
9.000,00

Total reducció ÀREA DESPESA SERVEIS
PÚBLICS BÀSICS

2 920 120000
2 920 121010
1 920 632008

RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1
ADMINISTRACIÓ GENERAL
COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
ACTUACIONS ESCOLA DE MÚSICA DE LA VALL
DEL TENES

-10.000,00
-9.000,00

12.486,50
0,00

-19.000,00

54.284,97

-1.000,00

53.284,97

81.494,83

-2.500,00

78.994,83

9.500,00

-9.500,00

0,00

Total reducció ÀREA DESPESA SERVEIS
GENERALS

-13.000,00

Total reducció

-32.000,00

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 2019 i allà on hi constava:
ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2019
DESPESA

Org

Grup
Prog

Eco

1

1532

609011

Descripció
MODIFICACIÓ RASSANT PAVIMENT
CAMÍ DEL BONAIRE I ACCÉS CAL
VICARI

1

1532

609013

ENTUBAR REC CAMÍ DE CAN FEU

1

171

619000

RENOVACIÓ GRONXADORS I
MOBILIARI PARCS I JARDINS

1

920

632010

ACTUACIONS ESCOLA DE MÚSICA DE
LA VALL DEL TENES

1

920

632008

ADEQUACIÓ ANTIGA BIBLIOTECA

FONT DE FINANÇAMENT

Rec propis

Programa
complementari DIBA

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

9.500,00

0,00

9.500,00

0,00

108.000,00

0,00

Pres 2019

27.201,32 80.798,68

Hi consti:
ANNEX D'INVERSIONS PRESSUPOST 2019 MODIFICAT
Org

Eco

Descripció

DESPESA

Préstec

FONT DE FINANÇAMENT

Pàgina 7 de 11

Grup
Prog

Pres 2019

1

1532

609011

MODIFICACIÓ RASSANT PAVIMENT
CAMÍ DEL BONAIRE I ACCÉS CAL
VICARI

1

1532

609013

ENTUBAR REC CAMÍ DE CAN FEU

1

171

619000

RENOVACIÓ GRONXADORS I MOBILIARI
PARCS I JARDINS

1

920

632010

ACTUACIONS ESCOLA DE MÚSICA DE
LA VALL DEL TENES

1

920

632008

ADEQUACIÓ ANTIGA BIBLIOTECA

Rec
propis

Programa
complementari DIBA

Préstec

25.750,00

0,00

25.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.750,00

0,00

44.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

111.201,32

0,00

27.201,32 84.000,00

Quart.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica.
Intervencions:
La regidora Marta Dominguez, fa una explicació de les modificacions i l’annex
d’inversions objecte d’aprovació.
La regidora Susana Barroso, manifesta que votarà a favor de la modificació i demana
que consti en acta la seva intervenció que transcrita literalment diu el següent:

“Cs tras revisar este punto en concreto exponemos que: Lo aprobaremos
debido a que vemos necesarios los siguientes puntos:
* Pagar el suministro de Luz, agua y el mobiliario de las Piscinas Pinedes Castallet.
* La modificación del Rasante pavimento Camí del Bonaire y acceso a Cal Vicari.
* Renovación de los columpios y mobiliario de los parques y jardines.
* Apoyamos la iniciativa de las plagas y otras actuaciones.
* Cultura de la Biblioteca, para nosotros es muy importante que todos tengan acceso
al conocimiento.
* Ampliar el presupuesto para las fiestas populares, fiesta mayor, de invierno, de
verano, reyes, etc.…. aunque debemos decir que nos gustaría que se mejoraran y
hubiesen más espectáculos diversos y modernos.
Aunque, debemos destacar y queremos que conste en acta que, no estamos de
acuerdo en que para conseguir estas mejoras se han tenido que modificar a la baja
las siguientes partidas:
* Retribuciones básicas de los funcionarios y funcionarios A1 administración general.
* Medio ambiente, mantenimiento de infraestructuras y bienes naturales privándoles
de 10.000€.
* No invirtiendo los 9.000,-€ destinados a entubar el riego del camino de Can Feu.
* No invirtiendo los 9.500,-€ destinados para las actuaciones previstas para la Escuela
de música La Vall del Tenes.: para nosotros es muy importante potenciar las artes y
consideramos que es un punto importante entre otros de mantenerlo en condiciones
óptimas para todas aquellas personas de la escuela.
Creemos que estas bajadas se podían a ver evitado, modificando la partida destinada
a la adecuación de la antigua biblioteca, que ha sido aumentada por un importe de
3.201,32€ pasando de un presupuesto inicial de 108.000,-€ a una totalidad final de
111.201,32€. Importe que está destinado a adecuarla para un estudio de grabación
de Canal Set, sino estamos mal informados.
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Ojo!!!! no estamos diciendo que en un futuro no se invierta en ese proyecto en
concreto pero consideramos que en vez de quitar las aportaciones parcial o en su
totalidad de las partidas mencionadas anteriormente, se podía a ver destinado los
111.201,32€ para:
* Subsanar las deficiencias.
* Destinar parte de ese dinero al proyecto a mejorar la Seguridad de nuestro
Municipio, apoyando a Protección Civil de Sta. Eulàlia de Ronçana:
Invirtiendo:
Comprar una ambulancia totalmente equipada 4.000,-€ de esta forma cada vez que estén en
un acto nos ahorramos el importe de alquilar
por y en muy buen estado,
una.
Y si hubiese algún municipio que requiera de
la presencia de dicha ambulancia con el
alquiler pertinente se tendría una ganancia.
Rotularla debidamente

800,-€ más o menos

Equipar con todos los epis que necesiten

Es muy importante que todos los voluntarios
de Protección Civil estén protegidos para
cualquier tipo de imprevistos

Formarlos

Sino tienen conocimientos de primeros
auxilios y seguridad vial , podemos ocasionar
un problema peor.

Pensamos firmemente que este tipo de actuaciones deberían tener prioridad ante un
estudio de grabación, ya que ya tienen uno y no corre tanta urgencia como en invertir
en otras necesidades más vitales para nuestra población”.
L’alcalde aclareix que la reducció de les retribucions bàsiques dels funcionaris de
l’Administració, només fa referencia a la partida que fa referencia a les places de
funcionaris de carrera de Secretari i d’Intervenció que són vacants a la plantilla i que
obligatòriament s’han de dotar pressupostàriament encara que no estiguin ocupades.
Pel que fa a la partida de Medi Ambient, la disminució es deu a que l’ACA no autoritza
realitzar les obres d’arranjament d’un torrent en concret, per tan aquests diners no
seran destinats a realitzar aquesta actuació. La tala arbres era una actuació vinculada
també a l’arranjament del torrent, per tant es realitzarà al 2020.
Les obres que d’entubar el tub del rec de Can Feu, des de serveis tècnics s’ha
considerat que no donaria temps a realitzar les actuacions abans de final d’any.
Les actuacions a realitzar a l’escola de Música, tampoc es faran, atès que està pendent
una reunió amb la nova direcció per assentar prioritats.
En relació a l’adquisició d’una ambulància hi està totalment d’acord, però creu ara tot
just es comença a caminar amb aquest nou projecte de Protecció Civil i encara s’han
de fer molts passos, està clar que el govern hi aposta, però serà de cara al 2020.
El Sr. Abraham Requena, manifesta que votarà a favor d’aquesta modificació per
coherència amb el vot del pressupost, tot i que considera que les modificacions
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exposades no han estat tractades prèviament i li agradaria que aquests punts fossin
tractats prèviament.
La Sra. Cristina Gallego, manifesta que estan d’acord amb les modificacions, tot i que
sol·liciten que s’expliqui el punt de la despesa de les instal·lacions municipals de
Pinedes del Castellet.
L’alcalde, explica que la despesa referent a instal·lacions municipals de Pinedes del
Castellet, sorgeix del impàs de temps en el qual no hi havia concessionari i
l’Ajuntament es va fer càrrec d’algunes despeses com aigua i llum, l’altre part de la
despesa va relacionada amb l’inventari mobiliari que ha passat a titularitat municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.
8.- Afers Urgents i sobrevinguts
No ni ha
9.- Precs i preguntes
Ciutadans
Sol·liciten quan es resoldrà el tema de la recollida d’escombraries,
concretament proposen més dies de recollida de cartró i resta, per tal minvar
les males olors de la via pública i per resoldre el tema dels excrements de les
mascotes domèstiques.
L’Alcalde, manifesta que els excrements de les mascotes ja es recullen cada dia de
recollida. Pel que fa al tema d’augmentar els dies de recollida, explica que és possible
que hi hagin incidències puntuals durant l’execució del servei, però s’intenten
solucionar un cop es rep l’avís per part dels ciutadans. Per altra banda s’està estudiant
millorar els vehicles i substituir-los per vehicles llançadora.
Sol·liciten quin protocol de neteja s’utilitza per aquelles parcel·les no
edificades en zones urbanes.
L’Alcalde, explica que en primer lloc, s’envia un requeriment a la propietat per tal de
que netegi la parcel·la i les mantingui en les condicions de salubritat i higiene que li
són d’aplicació. En cas que aquests requeriments no tinguin resposta, acaba actuant
l’Ajuntament amb costos a càrrec de la propietat.
SER-CP
Pregunta respecte l’accident de trànsit a l’alçada de Ca l’Antic al Camí de
Caldes, manifesta que és una zona on hi ha molts accidents i quines mesures
es pensen prendre per reduir la velocitat.
L’alcalde, manifesta que l’accident ocorregut al Camí de Caldes va ser degut a una
errada humana del conductor. Explica que s’ha instal·lat un dispositiu que no sanciona
però que dona dades tant de les velocitats dels vehicles com de la quantitat de
vehicles que hi circulen.
Explica que segons un estudi de trànsit, aquest punt no és dels més conflictius a Santa
Eulàlia.
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Pas semafòric a la l’entrada del Camí de Caldes.
L’alcalde, manifesta que s’intentarà demanar una subvenció a la Diputació de
Barcelona per tal de que es pugui executar el pas semafòric.
Quines mesures es prendran per solucionar els problemes d’olors a la via
pública a la zona del barri del rieral.
L’Alcalde, manifesta que no han tingut queixes formals respecte les olors al barri del
rieral, tot i que si que s’han adonat que hi ha veïns que deixen els cubells del PAP a
la via pública durant tota la setmana.
El grup SER-CP, creu que s’hauria de instal·lar un punt d’emergència a la zona del
rieral per tal d’evitar problemàtiques.
I a les 20:00 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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