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SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Caràcter:       ordinari 
Data:          17 de juliol de 2008 
Lloc:               Casa de la Vila 
 
Assisteixen: 
  
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Secretària 
 
Marina Escribano Maspons 
 
 
A la Casa de la Vila a les vuit del vespre del dia 17 de juliol de 2008, es van reunir 
sota la Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que es relacionen, assistits per la 
Secretària, a l’objecte de celebrar sessió ordinària, 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 ACTA SESSIÓ 15  DE MAIG I 29 DE MAIG DE 2008 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
3. DONAR COMPTE DECRETS  
4. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2007 AJUNTAMENT I SET 

COMUNICACIÓ 
5. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NSP EN ELS ÀMBITS 

DE CLAU 1 
6. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 
7. FESTES LOCALS ANY 2009 
8. DECLARACIÓ DEL MES D’AGOST INHÀBIL 
9. MOCIÓ ALCALDES PER LA PAU 
10. MOCIÓ CONTRA LA DIRECTIVA EUROPEA DE L’AMPLIACIÓ DE LA 

JORNADA DE TREBALL 
11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
12. PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIÓNS DE 15 DE MAIG I 29 DE MAIG DE 2008 
 
Es sotmeten a aprovació les actes de les sessions plenàries corresponents al 15 de 
maig i al 29 de maig, i ambdues s’aproven per unanimitat.  
 

 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 

 
El regidor Martí Ferrés informa que les obres d’ampliació de la deixalleria acabaran al 
mes de juliol. Encara no coneix amb exactitud quan es podrà posar en funcionament, 
ja se n’informarà.  
 
El regidor Santi Martí informa de l’adjudicació de les obres de construcció de la 
segona escola bressol, a l’empresa Bosch Pascual Construccions. Aquesta empresa 
ha presentat una proposta amb una baixa del 9.60%, i un termini d’execució de 8 
mesos. És la proposta que ha obtingut més puntuació per realització d’obres similars, 
acreditant la construcció d’una escola bressol a partir de criteris de sostenibilitat.  
Procedeix ara la publicació al BOP de l’adjudicació per un termini de deu dies i la 
notificació als licitadors. 
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L’alcalde informa sobre els processos de selecció de personal duts a terme, i que han 
finalitzat amb la contractació d’un nou agent de policia, una tècnica d’esports i una 
conserge del 2n CEIP. 
 
La regidora Anna Arnella informa que el 30 de juny s’ha signat acta d’ocupació d’una 
part d’infantil i primària de la nova escola: l’aulari, la biblioteca, el menjador i la cuina, i 
s’ha fet una neteja d’impacte. El 15 de juliol es preveu el trasllat del mobiliari. El dia 7 
de juliol hi haurà jornada de portes obertes.  
 
El regidor Martí Ferrés informa que s’ha cobrat el 95% de la subvenció per la 
instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol. El 5% restant, està pendent de 
l’analítica que ha de fer un equip tècnic, i que ja s’ha sol·licitat.  
 
L’alcalde informa de la campanya de dinamització del comerç a Santa Eulàlia que està 
fent l’Ajuntament a través de la Fundació Martí l’Humà. Es tracta d’una avaluació a 
partir de la consulta als ciutadans i als botiguers. En aquesta primera fase de la 
campanya, l’anàlisi s’ha fet a partir de 250 enquestes a peu de carrer, 150 trucades i 
també 60 entrevistes als botiguers. 
 
El regidor Santi Martí respon a la pregunta del darrer ple sobre el conveni amb l’ARC, i 
diu que el termini per a la realització de les obres de la PAC acabava el 29 de maig de 
2008. Degut a tota la tramitació davant d’urbanisme pel caràcter d’interès públic en 
àmbit no urbanitzable, més la tramitació a l’OGAU, han produït l’endarreriment. No 
obstant, l’ARC ha decidit no fer una nova addenda al conveni per allargar el termini, 
fins que el procés per les dues parts estigui acabat.  
 
El regidor Joaquim Blanch respon a la pregunta del darrer ple sobre la llei de 
dependència: a data de juny hi ha 42 sol·licituds cursades, s’han fet 20 expedients, 
dels quals s’han realitzat 16 PIAS. A data de maig ja hi ha 7 persones que cobren 
prestació, de diferents tipus (prestació professional, residència).  
 
El regidor Martí Ferrés diu que al juliol s’està treballant en la campanya de reforç de la 
recollida selectiva. Al setembre acabarà, i es calcula que entre personal i el material 
destinat, el cost serà d’uns 30.000€, el qual està subvencionat en part per medi 
ambient.  
 
El regidor Santi Martí informa que s’han aprovat definitivament les modificacions 
puntuals de Ca l’Espardenyer i de la UAU3 Font d’Abril. Estan únicament pendents de 
publicació al DOGC per a la seva executivitat. 
 
La regidora Anna Blanch explica que a l’estiu el CAP estarà actiu segons el següent 
horari: de l’1 de juliol al 15 de setembre, de 9 a 17h de la tarda per medicina general, i 
de 8 a 20h, admissions generals; per al servei de pediatria caldrà anar a la Cruïlla.  
 
El regidor Jordi Sala explica que s’ha enllestit el programa de Festa Major, fruit del 
treball d’entitats, Comissió de Festes, les colles de colors. Començarà aquest proper 
divendres amb la festa de Sant Simple.  
 
L’alcalde explica que estan fetes les gestions per la recuperació del carrer del Forn, ja 
que s’ha arribat a un acord amb la propietat, i s’ha subscrit un document on es 
recullen aquests termes, a fi i efecte de deixar lliure la propietat municipal.  
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3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 
L’Alcalde dóna compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia en les dates 
compreses entre l’1 de maig i el 30 de juny de 2008.  
 
 
4. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2007 AJUNTAMENT I SET 
COMUNICACIÓ 
 
Formulat per Alcaldia el Compte General del Pressupost General Únic de l’exercici 
2007 ha estat sotmès a la Comissió Especial de Comptes d’aquesta Corporació, que 
el dia vint-i-quatre de maig d’enguany ha emès el seu informe. 
 
Sotmès l’expedient a informació pública, mitjançant edictes al tauler d’anuncis i al 
Butlletí Oficial de la Província, número 121 de 20 de maig de 2008, sense que en el 
termini hàbil hagin estat formulades al·legacions. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció de CIU,  
Es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Únic de l’exercici 2007 de 
l’Ajuntament i de l’organisme SET Comunicació.  
 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que el seu grup votaria  favorablement el compte de 
SET Comunicació, però si és en el mateix acord que el compte de l’ajuntament, 
aleshores votaran en contra per coherència amb el vot emès en l’acord del 
pressupost. 
 
Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA AMB ELS VOTS FAVORABLES DE IND-
ERC I PSC, I ELS VOTS EN CONTRA DE PP I CIU.  
 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT AL SECTOR DE CLAU 1 (CASC ANTIC) DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA  
 
 
Vista la proposta de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament a 
l’àmbit de clau 1 (Casc antic) redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Atès que els objectius de la modificació són els de:  
 
-Regular el nombre màxim d’habitatges en l’edificació bifamiliar i plurifamiliar. 
- Definir, als efectes de parcel·lació, la façana mínima a carrer. 
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- Establir l’obligatorietat de previsió de places d’aparcament. 
- Ajustar la regulació de l’ús comercial en funció de la seva posició en l’immoble. 
- Reajustar la regulació de l’ús industrial per permetre l’encaix de petites activitats 
existents. 
 
Vist l’informe de secretaria respecte la tramitació a seguir,  
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, amb l’abstenció de CIU,  
 
es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament en els àmbits qualificats d’edificació tradicional: casc antic (clau 1). 
  
Segon.- Exposar aquest acord al públic pel termini d’un mes, mitjançant anunci al 
BOP i a un dels diaris de major difusió de la província. Durant aquest termini 
l’expedient restarà a disposició de qui el vulgui examinar i deduir-ne al·legacions. 
 
 
El regidor Joaquim Brustenga entén que en aquest punt hi ha un motiu 
d’incompatibilitat per parentiu de l0alcalde amb una de les propietats d’activitats a qui 
li afecta la modificació. Per això en demana l’abstenció del debat i de la votació.  
L’alcalde no hi té cap objecció.  
 
El regidor Santi Martí explica les característiques de la modificació, fent menció dels 
objectius i dels canvis proposats. Amb aquesta modificació es pretén aconseguir 
determinar la densitat i garantir la mobilitat en aquests àmbits del nostre poble, amb 
l’objectiu que aquests espais mantinguin la qualitat de vida i puguin millorar-la.  
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que es va començar de manera barroera i poc 
elegant per part de l’equip de govern, sense informar a la resta de grups. Segurament 
és convenient, però el lloca adequat per a fer aquestes modificacions és el POUM, 
que resoldria molts altres problemes: mobilitat, accessos al casc antic, solucionar 
altres espais de La Sagrera (Ca la Lola, Ca l’espardenyer, ..). Per tot això votaran en 
contra. 
 
El regidor Francesc Montes diu que aquesta modificació puntual fa entendre que el 
POUM segueix aturat i convé saber si continuarà així o no. El que convindria amb més 
urgència seria regularitzar les activitats, que entén que això pot fer-se sense 
necessitat de cap modificació puntual. El que cal és tirar endavant el POUM. 
 
El regidor Santi Martí diu que cal tramitar-lo a partir d’aquest procediment, i interessa 
que es faci amb prudència,  i que s’ha tirat endavant per responsabilitat, per no 
densificar en excés, i que altres modificacions quedaran pel POUM. 
 L’únic que es busca és parlar d’allò que ens preocupa: carrers estrets, sense sortida, 
nombre excessiu de persones, etc.  S’ha volgut que les tres activitats existents puguin 
compartir espais amb els habitatges, perquè s’entén que són encabibles en les 
condicions que diuen aquestes normes. Opina que no cal forçar altres solucions 
legals. Per les dinàmiques de mercat calia fer-ho ara, són els únics espais on es 
poden fer habitatges i calia determinar-ne la densitat.  
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El regidor Brustenga diu que la prudència que s’indica no està renyida amb elegància 
per a dur-ho a terme. L’alcalde Jaume Dantí va aprovar una suspensió de llicències de 
però abans ho va dir als partits de l’oposició.  
 
A continuació s’hauria de procedir a la votació. Es delega la presidència de la sessió 
en aquest punt al primer tinent d’alcalde, el Sr. Martí Ferrés, per abstenció del Sr. 
Enric Barbany.  
El regidor Martí Ferrés planteja la possible incompatibilitat de la regidora Isabel Valls, 
degut al parentiu amb un o varis propietaris dels àmbits afectat (Equip promotor del 
Vallès).  
La regidora Isabel Valls diu que és una societat.  
El regidor Santi Martí diu que cal veure si n’és l’administrador. Si no l’és, quins poders 
té atorgats. 
El regidor Francesc Montes diu que l’abstenció és en un sentit però no en l’altre.  
La Secretària aclareix que la normativa legal no estableix sentits en les abstencions, 
aquesta es determina per llei perquè hi concorrin les causes establertes, i això duu a 
no poder participar del debat ni a la seva votació, sigui el sentit que sigui.  
 
Es debat sobre si efectivament hi ha incompatibilitat o no, però manca la 
documentació que ho determini, per això  es decideix no procedir a la votació de la 
proposta.  
 
ES DEIXA L’ASSUMPTE SOBRE LA TAULA. 
 

6. AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 
 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 
 
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 
acords plenaris. 
 
La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa 
tributaria. 
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L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre 
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència 
de disposar d’un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en 
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants. 
 
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat 
que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que 
fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. 
 
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències 
de gestió i recaptació de determinats ingressos. 
 
En virtut del que s’ha exposat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, 
es proposa al Ple els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 
7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.-Taxa per expedició de documents administratius i altres serveis administratius 
 

• Notificació de la provisió de constrenyiment 
• Recaptació dels deutes en període executiu 
• Liquidació interessos de demora 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
II.- Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que l'Ajuntament 
pugui liquidar 
 

• Notificació de la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes en període executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
 
SEGON.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d’actuacions de recaptació procedents, respecte 
a d’altres conceptes diferents dels assenyalats als punt 1 i 2, amb subjecció als criteris 
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
TERCER.-  La durada o termini per al qual s’acorda la present delegació de funcions 
s’estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d’any en 
any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordin 
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deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini 
no inferior a sis mesos abans del cessament. 
 
QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a 
l’article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
CINQUÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s’atendrà a l’ordenament local, així com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves 
pròpies facultats d’autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISÈ.-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida al punt 
primer 1 a la ratificació de l’acceptació de delegació aprovada amb anterioritat. 
 

 
Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
7. FESTES LOCALS ANY 2009 
 
 

Atès que des de la Conselleria de Treball i Indústria s’ha començat a preparar l’Ordre 
de Festes Locals de Catalunya per l’any 2009, 
 
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 del Conseller de Treball, a 
proposta dels municipis respectius.  
 
I atès que l’acord ha d’ésser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, 
 
es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 31 
de juliol, Festa Major d’Estiu. 
 
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes 
pertinents. 
 
Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 
8. DECLARACIÓ DEL MES D’AGOST INHÀBIL 
 
 

L’Alcaldia, als efectes del millor funcionament en relació a terminis i seguretat jurídica,  

proposa que el Ple adopti els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil, als efectes de còmput de terminis de les actuacions 
municipals, el mes d’agost. 
 
Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al B.O.P. 

 

Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 

9. MOCIÓ ALCALDES PER LA PAU 
  

          MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU 

Atès que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau, liderada 
pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició de les armes 
nuclears i a favor de la pau. 
  
Atès que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat 
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les ciutats 
en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar aquest 
tipus d’armes a l’horitzó del 2020. 
  
Atès que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa. 
 
Atès l’objectiu desitjable que el Govern català, en la mesura de les seves possibilitats, 
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels 
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes nuclears. 
 
Atès que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la 
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les armes 
nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la consciència 
sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció de CIU, es proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a la 
Xarxa d’Alcades per la Pau. 
 
SEGON.- Dur a terme el tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la Pau. 
 
TERCER.- Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la 
Xarxa, per a recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de la 
ciutadania sobre l’amenaça de les armes nuclears. 
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QUART.- Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple 
d’aquest ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acaba amb 
l’amenaça de les armes nuclears. 
 
CINQUÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Xarxa 
d’Alcaldes per la Pau.” 
 
La regidora Isabel Valls diu que estan a favor de l’abolició de les armes nuclears, i 
votaran a favor, però volen fer una reflexió, i és que de vegades oblidem el que passa 
aquí, anant al que ens queda més llunyà, i en aquest cas veurien més adequada 
aquesta moció en el marc de les Nacions Unides, i no pas en el dels municipis. 
Només parla de nuclears, i els sembla massa parcial, perquè avui en dia s’estan 
utilitzant altres tipus d’armes que entres d’altres les està fabricant Espanya. Entenen 
que des de l’ajuntament i de manera fàcil es poden fer accions per la pau, amb una 
gestió transparent, eficaç, i de treball amb l’oposició.  
 
Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
 
10. MOCIÓ CONTRA LA DIRECTIVA EUROPEA DE L’AMPLIACIÓ DE LA 
JORNADA DE TREBALL 
 
Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals. 
Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del Treball al 1917. 
 
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors, 
després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la 
Federació de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, quan es va fer una 
crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a la de 8 
hores. Aquestes reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus 
enfrontaments entres treballadors i policies. 
 
El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48 
hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat 
dels treballadors. 
 
El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea 
van aprovar una directiva que permet extendre fins les 60 hores –i en casos específics 
fins les 65- la jornada laboral setmanal. 
 
La directiva aprovada representa una atac frontal a l’Europa social i una autèntica 
regressió en els drets dels treballadors europeus. 
 
És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua 
de capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les 
jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora 
que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal. 
 
La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea 
i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la 
protecció dels drets de treballadors i treballadores.  
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Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments 
neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a 
situacions més pròpies de segles passats. 
 
Per tot això el Grup Socialista a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa al 
Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball, 
ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta 
contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida 
laboral i la familiar i personal. 
 
Segon- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per 
defensar l’actual jornada laboral. 
 
Tercer.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta 
directiva. 
 
Quart.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats, 
en la seva denúncia d’aquesta mesura. 
 
Cinquè.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que 
estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de 
la UE. 
 
Sisè.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al 
Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al 
Consell de la Unió Europea. 
 
El regidor Joaquim Blanch diu que el seu grup creu que aquesta directiva aprovada  
atenta contra tots els drets adquirits per treballadores i treballadors i representa una 
forta regressió contra tots els avanços socials aconseguits en les ultimes dècades. 
Els que hem tingut responsabilitats socials,en sindicats obrers, en assemblees de 
treballadors, en comitès d’empresa, sabem, perfectament el que ha costat millorar les 
condicions de treball, les negociacions amb les patronals dures i llargues i sovint 
sacrificant millores econòmiques per aconseguir-ne d’altres de caire mes social. 
Ara que s’està plantejant a nivell nacional la possibilitat que la jornada laboral estigui 
al voltant de les 35 hores, apareix aquesta directiva que trenca totalment el sistema 
econòmic i social que tants esforços ha costat d’aconseguir. 
Tanmateix, en els temps que ens està tocant viure, amb la crisi que tenim davant, això 
provocaria encara molt més atur del que es preveu, ja que si s’amplien les hores de 
treball evidentment s’aconsegueix fer la feina amb menys treballadors. Oli amb un 
llum per els empresaris, però conseqüentment mes empobriment per les classes més 
desfavorides. 
I també estan convençuts, que aquesta decisió està afectant a tot el conjunt de la 
societat, el comerç, la industria, el turisme, els treballadors i treballadores, el 
funcionariat, els professionals de tots els sectors, els pensionistes i també naturalment 
l’empobriment de l’estat ja que ha d’assumir tota la despesa que genera l’atur. 
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És per tot el que s’ha exposat, que el grup socialista proposa a ple la aprovació 
d’aquesta moció. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que per descomptat que estan al costat de l’Europa 
social, dels drets dels treballadors i treballadores, etc., però aquesta, no és una 
directiva que obligui, sinó que és una potestat, i en motius concrets pot ser convenient 
per totes les parts. Vol deixar clar que estan al costat de la justícia social, però no 
votaran a favor de la moció. 
L’Alcalde diu que aquesta directiva europea en algun altre país potser sí que 
representa un pas, però pensant en el nostre poble i país, convindria que la UE se la 
replantegés.  
 
El regidor Francesc Montes diu que la jornada laboral és potestativa, i aquest 
increment potestatiu d’hores, no té sentit i no ajudarà a les empreses.  
 
Es sotmet l’acord a aprovació, i S’APROVA AMB ELS VOTS FAVORABLES DE IND-
ERC I PSC, I ELS VOTS EN CONTRA DE PP I CIU.  
 
 

11. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha cap 
 

12. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes: 
 
La regidora Maria Bover fa les següents preguntes: 
 
1. En el programa electoral d’Indep-ERC diu que es publicarà el butlletí informatiu 
municipal, el Tornaveu, amb més freqüència, cada dos mesos, en format paper i 
digital. Fa un any que va entrar al govern, i encara es continua publicant cada tres 
mesos, i voldria saber a què es deu aquest retard. 
 
La regidora Anna Arnella respon que porten un any de legislatura, i que n’hi ha quatre. 
Quan es tinguin les mitjans, es farà amb la freqüència de dos mesos.  
 
2. El passat dia 11 d’aquest mes es va inaugurar el nou CAP. Sembla que de bon 
principi ja hi ha hagut queixes dels metges perquè no hi ha prou personal, i també hi 
ha hagut problemes amb l’aire condicionat. Volíem saber si s’ha fet alguna cosa per a 
solucionar-ho.  
 
La regidora Anna Blanch respon que les urgències a partir de les 5 de la tarda s’haurà 
d’anar a la cruïlla, i a partir de les 12 de la nit a l’hospital. 
L’alcalde afegeix que l’aire condicionat sembla que sí que funciona, però fa més soroll 
del compte. L’edifici és de la Generalitat i per tant el manteniment és a càrrec de Cat 
Salut i no pas de l’Ajuntament.  
 
La regidora Isabel Valls fa les següents preguntes: 
 

1. En què consisteixen les obres de manteniment del CEIP i quin pressupost 
representen.  
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 La regidora Anna Arnella respon que es pintaran tres aules  i la sala de professors, 
així com instal·lació elèctrica per l’aula d’informàtica. També es repararan petits 
desperfectes. El pressupost és de 8.000€. 
 
2.Voldria saber si l’ajuntament rep donacions i com es comptabilitzen, així com el 
tractament fiscal que reben.  
 
L’alcalde respon que no es fan donacions. 
 
3.Vol saber en quin estat es troba la problemàtica dels veïns colindants amb el CEIP 
Ronçana. S’ha rebut carta del Síndic, i vol saber quines mesures s’adoptaran o si ja 
se n’ha adoptat alguna.  
 
La regidora Anna Arnella respon que el Síndic havia donat per tancat el tema, però 
hi ha hagut una nova carta arrel d’un escrit del veí que proposava la construcció 
d’una doble tanca. Però en qualsevol cas, això li pertoca fer-ho al Departament 
d’Educació. El Síndic mateix diu que s’ha adreçat al Departament. L’Ajuntament no 
té competència per executar aquest mur.  
 
4.S’ha rebut algun ajut econòmic per a les activitats escolars d’estiu. Voldria saber si 
és per les famílies i quin és el tràmit que cal fer. Sembla que les famílies no n’estan 
al cas. 
 
La regidora Anna Arnella diu que la Generalitat concedeix ajuts als casals de juny i 
setembre, i per això es va notificar a les famílies dels alumnes que van assistir al 
casal d’estiu que podien sol·licitar aquests ajuts acudint a l’ajuntament. 
 
5.Voldria saber quina avaluació s’ha fet de la pràctica de caçar coloms amb arc. 
 
El regidor Joaquim Blanch respon que era una prova pilot. En principi els que ho 
feien, mataven 25 coloms diaris; creuen que no ha sortir el que es preveia que 
sortiria. Es volia repetir, però la Generalitat no dóna l’autorització i ha dit que es parli 
amb els afectats perquè adoptin altres mesures, tancar els llocs amb pinso, posar 
punxes a les teulades, etc. 
 
El regidor Miquel Moret fa els següents precs i preguntes:  
 
1. El regidor demana que se li faciliti el pressupost de les obres del pavelló. 

El regidor Martí Ferrés diu que n’hi ha hagut dos, i se li passarà el definitiu. Explica 
que l’ajuntament comprarà el material i els paletes faran l’obra. 
 
2. Vol saber quan està previst que es faci la pista poliesportiva del pavelló, si és 

que hi ha data.  
El regidor Martí Ferrés diu que no hi ha data fixada. En aquests moments s’ha 
demanat informe favorable a la Diputació, per a fer l’obra. Aquesta obra només es 
podria fer a l’agost, apunta, ja que és quan el pavelló queda lliure,o bé al 
desembre. De moment doncs, el pas que s’ha fet és enviar el projecte a la 
Diputació per aquest informe favorable.  
 
3. Demana que se li faciliti pressupost de la barana del camp de futbol. 
4. Pregunta quins són els horaris del bar de les Piscines de Castellet 
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El regidor Martí Ferrés respon que de 9 a 12 a l’estiu i d’11 a 7 del matí, no es pot 
sobrepassar el nivell de soroll de 60 decibels, i no el sobrepassen. Explica que es 
va donar permís per a fer actes extraordinaris puntuals, com per exemple partits, i 
sempre en divendres o dissabtes.   
 
5. Hi ha hagut una instància d’un veí que sembla que l’aigua de les piscines 

estava enterbolida. I també que els lavabos de l’equipament no es netegen 
com caldria. 

 
El regidor Martí Ferrés explica que ja es va parlar amb el veí dient que havia estat 
un fet puntual, l’aigua és perquè s’està provant un nou producte i els lavabos es 
fan dos cops al dia.  
 
6. Vol saber si existeix algun criteri perquè els bars puguin o no posar taules a la 

plaça major, i si s’aplica alguna quota.   
 
El regidor Jordi Sala explica que els bars interessats ho demanen i s’acorda amb 
ells les condicions. 
L’alcalde explica que existeix a les ordenances municipals la taxa per ocupació de 
via pública, i que actualment per la festa major hi ha un acord per compensar al 
poble pels ingressos obtinguts.   
El regidor Moret fa una nova pregunta: quan hi ha festes organitzades a la plaça i 
no es pot ocupar el lloc habitual com es fa. 
L’alcalde recorda que tot això ja es va explicar a la comissió delegada recentment. 

 
El regidor Andreu Gual fa les següents preguntes:  
 
1. Quin és el cost de l’estudi sobre el comerç que està fent la Fundació Martí 

l’Humà. 
 
L’alcalde no recorda el pressupost exacte, però explica que cada any es demana 
subvenció a la Diputació per aquest l’àmbit de comerç, i part de l’ajut anirà a 
finançar aquest estudi.  
 
2. Vol saber si hi ha alguna novetat respecte la PAC i també explicació referent al 

registre d’entrada d’escrit de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
El regidor Santi Martí explica que s’ha mantingut una reunió amb la CTUB per a 
parlar d’aquest assumpte, i que no hi ha cap novetat per destacar, però el procés 
continua endavant.  
 
3. Es va dir que els tècnics es posarien en contacte amb els veïns del Bonaire 

per a resoldre les dificultats que hagin pogut trobar. Vol saber si s’ha fet. 
 
El regidor Santi Martí respon que tal com es va dir s’ha fet, i una per part d’una 
administrativa del ‘ajuntament s’ha posat en contacte amb aquestes persones.  
 
4. En relació a la Comissió Delegada, després de cinc anys de la seva creació, 
s’ha estat exclòs l’assistència del regidor Joaquim Brustenga, al·legant que CIU no 
té esperit de treball positiu, pel qual es va crear la comissió, i revisant totes les 
actes, en cap d’elles no hi figura cap element que denoti la manca de voluntat de 
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treballar, al contrari, han fet moltes aportacions i volen conèixer el motiu real 
d’aquesta exclusió. 
 
L’alcalde diu que d’aquest assumpte se n’ha parlat molt, ja, i que el regidor 
Brustenga no és membre de la Comissió Delegada. No és cert que aquest regidor 
hi assistís des de la seva creació. Per moto propi hi va començar a assistir els 
darrers anys i, tot i no ser-ho, perquè per la manera de treballar de tots els grups, 
es va deixar que hi assistís. La Comissió Delegada no existeix a cap municipi més, 
però va semblar interessant crear-la per compartir informació, fer intercanvi, per 
major transparència, etc. Però els esdeveniments dels últims mesos, arrel de 
l’evolució que hi ha hagut, el govern va prendre aquesta decisió. Hi ha una 
exigència molt alta per part de CIU de complir la legalitat i del compliment dels 
treballadors, i l’equip de govern també vol ser estricte i exigent. 

 
El regidor Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:  
 
1. Pregunta si és cert que a l’acord de ple, de constitució de la comissió, que en 

formarà part un regidor de cada grup? 
 

L’alcalde diu que l’acord especifica “... que serà integrada per l’Alcalde o regidor en 
qui delegui, que la presidirà, i un regidor de cada grup municipal designat per aquest. “ 
Però és clar que també hi assisteixen els tècnics de les àrees corresponents, i els 
regidors nomenats pel ple com a membres a la Comissió.  
 

2. Vol saber si és cert que només es deixa participar a un de cada grup de 
l’oposició però més d’un en el cas de l’equip de govern. 

 
L’alcalde repeteix sobre el que ha dit de l’acord de ple de nomenament i explica que el 
president pot convidar els regidors que es necessitin pel bon desenvolupament de la 
comissió. Així és com s’està treballant des de fa temps, i s’adequa el ROM perquè es 
vagi millorant el funcionament. 
 

3. Vol saber si les bicis també han de complir les normes de trànsit, perquè 
sembla que no es respecten al carrer Bosc del Forn, ara que veu que ja està 
resposta la seva pregunta amb el fulletó sobre civisme que ha editat 
l’ajuntament. 

 
 

I a les deu del vespre s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta i jo, la Secretària 
en dono fe.  


