
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
 
 
Caràcter:       Ordinari 
Data:           30 de maig de 2013 
Lloc:              Sala de Plens de 
l'Ajuntament 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 
Regidors 
MIQUEL MORET I ESPINOSA 
ISABEL VALLS BASSA 
ARACELI POLO VELASCO 
FRANCESC BONET I NIETO 
CRISTINA PARERA SALLENT 
PERE CABOT BARBANY 
RAMON VILAGELIU RELATS 
ÀNGEL EXOJO LOZANO 
JOAQUIM BLANCH CONEJOS 
MARTI FERRES OLLE  
FRANCESC MONTES I CASAS 
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ 
 
No assisteix: 
Cap 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Casa de la Vila a les 19:00 hores 
del dia 30 de maig de 2013, es van 
reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits pel Secretari, 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: 
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1.- PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL 
D'INDEPENDENTS-ERC. 

L’alcalde adverteix d’un error en la relació de l’ordre del dia, ja que la pressa de 
possessió del nou regidor hauria de ser el primer punt, doncs d’altra manera, 
s’iniciaria la sessió sense que hi pogués participar.  

S’inicia l’acte de pressa de possessió donant compte que la Junta Electoral Central 
ha tramès la credencial del regidor ÀNGEL EXOJO LOZANO, en substitució de la 
regidora NÚRIA FEDERICO FUERTES. L’Alcalde demana que el nou regidor declari si 
l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
proclamació. 

El Sr. ÀNGEL EXOJO LOZANO manifesta que no està afectat per cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 

Tot seguit, l’Alcalde demana al Sr. ÀNGEL EXOJO LOZANO que presti jurament o 
promesa tot utilitzant la fórmula següent: “Jures o promets complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.” 

El regidor respon que per imperatiu legal, prometia complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana al Sr. ÀNGEL EXOJO LOZANO, i a continuació li dóna la paraula. 

El Sr. Exojo agraeix als seus companys d’I-ERC per haver confiat en ell, i diu que 
considera la política part de la vida quotidiana pel què cal participar tot el possible, 
també que si al final de la seva etapa aconseguís col·laborar amb alguna millora pel 
municipi es sentiria plenament satisfet. 

L’alcalde diu que tots plegats li desitjaven molta sort, encert i una llarga durada al 
consistori al servei del poble. 

En nom de les altres formacions li donen la benvinguda el Sr. Blanch i el Sr. 
Gonzalo, que a més manifesta que li té un apreci personal. Del seu grup, el Sr 
Cabot li correspon els agraïments per creure en la política i voler posar-se en 
moments difícils a contribuir a tirar endavant el poble i el país.    

2.- APROVACIÓ ACTES PLENS ANTERIORS. 

L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 24 de 
març de 2013 i la del 18 d'abril de 2013. 
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El Sr. Cabot diu que els resums que es fan de les actes no els semblen encertats, 
sobretot en les intervencions dels precs i preguntes del ple ordinari, ja que la seva 
intervenció va ser més exhaustiva i està molt resumida. També hauria d’afegir 
altres matisos, però com sembla que l’equip de govern s’ha acostumat a aquesta 
redacció el seu grup no aprovarà les actes, ja que entenen que les actes haurien de 
reflectir millor el que passa al ple. 

Finalment les actes són aprovades amb el vot favorable de sis regidors de CiU, dos 
del PSC, i un del PP. Voten en contra els tres regidors d’I-ERC, i s’absté de votar el 
regidor d’ICV-EUIA. 

3.- INFORMACIÓ DIVERSA. 

3.1 L’alcalde es refereix en primer lloc a la presencia en la sala de plens de la 
bandera, manifestant que al igual que durant el mandat de l’alcalde Sr. Dantí 
s’havia oficialitzat l’escut municipal, ara, en aquest mandat, s’havia aconseguit 
disposar de la bandera, el que permetia identificar-se com pertanyent a un 
col·lectiu i un poble. Malgrat que a alguns els pogués semblar que aquestes coses 
eren simbòliques i  tenien poca transcendència, el govern pensava que sí la tenia, i 
precisament possibilitant aquesta identificació, a més a banda d’aquestes 
consideracions, creia que era una bandera bonica. Afegeix que en pròximes dates 
està previst fer un acte, formal i simbòlic, aixecant la bandera davant de 
l’ajuntament en senyal de benvinguda.  

3.2 També informa de la bona marxa dels tràmits per poder executar les obres a la 
corba de Can Baró, podent inclús avançar-se l’inici, ja que les expropiacions 
estaven fetes, i també s’havia arribat amb un acord, amb el propietari de sota de la 
plaça de l’ajuntament al qual, havent de ser expropiat, l’ajuntament li agraïa que 
hagués cedit gratuïtament l’espai, i així no suposaria cap cost. El que sí se li faria, 
tot i que igualment s’hauria de haver fet per contenir les terres, seria la construcció 
del mur llindar amb la carretera.  

3.3 En tercer lloc, informà que fruit de la relació establerta amb la localitat de 
Montville, els dies 21, 22 i 23 de juny, s`havia previst el desplaçament d’una 
representació de l’ajuntament de Santa Eulàlia per formalitzar allí la signatura de 
l’agermanament. Afegeix que havien aconseguit, per mediació del Cos de Bombers 
de Barcelona, uns presents per dur-los a Montville, consistents en una reproducció 
a escala i amb un bany de plata d’una Genoveva, el vehicle del segle XIX que feien 
servir els Bombers, i un llibre sobre els bombers que pensaven els podria agradar, 
ja que a Montville, precisament existia un museu dedicat als bombers, i que 
enguany celebrava els 15 anys d’existència. 

3.4 La regidora Sra. Valls dóna altres informacions referides a les preinscripcions a 
l’escola bressol l’Alzina. Aquestes dades exposen que per les 94 places existents, 
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s’havien inscrit 90 nens, comptant els nens de fora, i els apuntats fora de termini. 
Com que en les inscripcions definitives sempre es produeixen baixes, el resultat 
seria que aquest any tornarien a quedar bastantes places buides, i tot i que es va 
lamentar pel que significaven, sí confirmaven, però, l’encert de la decisió pressa 
l’any anterior d’afrontar la suspensió de l’activitat de l’altre l’escola bressol. 

3.5 La mateixa regidora Sra. Valls exposa que a impuls d’alguns pagesos que 
tenien el desig de recuperar una festa dedicada a les seves feines, s’organitzarà 
una gimcana de tractors i una mostra dels treballs al camp, llaurant un espai 
mitjançant arada amb cavalls. D’altra banda, responent a altres peticions, un cop al 
trimestre es faria un mercat de segona mà, d’andròmines i trastos vells, amb un 
espai per col·leccionistes i subhastes del que tingués més valor, que s’instal·larà a 
la plaça de l’ajuntament procurant la seva dinamització. 

3.6 El Sr. Moret informa que a partir de l’endemà, l’ajuntament començava una 
ampliació de la campanya “com més reciclem, més estalviem”. Ara muntaven un 
concurs vinculat a l’aplicació INSTAGRAM, que tindria com objectiu fotografies que 
mostrin la millor manera de reciclar. Les bases es troben a la pagina web, tindria 
una durada de 30 dies, i seleccionarien 3 guanyadors, el primer quedarà exempt de 
la taxa d’escombraries durant 2014, i el segon i tercer, tindran respectivament, el 
50 i 25 per cent de reducció de la taxa. A més, als contenidors també s’havien 
posat uns adhesius informatius indicant “separant bé, estalviem tots”, i “la resta 
ens surt molt cara”, ja que d’altres municipis, com ara San Cugat, ho havien fet i 
amb bons resultats. L’objectiu era continuar conscienciant la població per mantenir 
un elevat nivell de recollida selectiva al municipi. 

4.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA  

Es dóna compte de les següents resolucions: 

87 04/03/2013 Decret Baixa voluntària Sònia Costa (escola bressol) Recursos Humans 

88 04/03/2013 Fí contracte Núria Estapé (escola bressol) Recursos Humans 

89 06/03/2013 Inici Licitació Inspeccions IBI i escombraries Serveis Econòmics 

90 11/03/2013 Ingressos pla residus febrer 2013 Serveis Econòmics 

91 12/03/2013 Acord d’incoació Nº 13013131. Policia Local 

92 12/03/2013 Acord d’incoació Nº 13011697. Policia Local 

93 12/03/2013 Baixa d'ofici Padró Habitants 

94 13/03/2013 Incoació exp. restabliment Can Cabot de la Vall Secretaria 

95 13/03/2013 Decret Contractació Núria Estapé (escola bressol) Recursos Humans 

96 15/03/2013 Acord formalització acta de  conciliació  treballador Joan Roura.  Recursos Humans 
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97 18/03/2013 Autorització oferta formativa interventor Recursos Humans 

98 18/03/2013 Fi de contracte Fancesc Vilardebo Recursos Humans 

99 18/03/2013 Acord d’Incoació 13014420 Policia Local 

100 19/03/2013 Fi contracte Joan Roura  Recursos Humans 

 
101 

   
20/03/2013 

Compensació DIBA Subvenció 11a festa esport i mapa camí fluvial 
Tenes amb Despesa mapa patrimoni cultural Serveis Econòmics 

102 20/03/2013 Jubiliació Josep Bassa Recursos Humans 

103 20/03/2013 Abonament ajut oftalmologic treballadora M. iglesias Recursos Humans 

104 21/03/2013 ESOM4/2013 Policia Local 

105 21/03/2013 ESOM5/2013 Policia Local 

106 21/03/2013 Baixa rebut mercat Ivan Bautista Carrión Àrea de Foment 

107 21/03/2013 Baixa rebut mercat Carlos Alonso Sierra Àrea de Foment 

108 21/03/2013 Requeriment Sra. Vives c. Rossinyol per tallar un pi Medi Ambient 

109 21/03/2013 Requeriment Mobiliaria HS per tallar pi al Camí de l'Areny Medi Ambient 

110 25/03/2013 Acord incoació multes núm. 13015656 Policia Local 

111 25/03/2013 Proposta de sanció núm. 13015996 Policia Local 

112 25/03/2013 nomines mes de març  Recursos Humans 

113 26/03/2013 Pagament dietes assistència tribunal proves sellecció Enginyer Recursos Humans 

114 26/03/2013 Reconeixement trienni Dani Marin Recursos Humans 

115 26/03/2013 Escola bressol març menjador febrer Serveis Econòmics 

116 26/03/2013 cursos La Fàbrica març Serveis Econòmics 

117 26/03/2013 Aparcament de camions març Serveis Econòmics 

118 04/04/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Energia 4T 2012 - 30488457-
76850460 Serveis Econòmics 

119 04/04/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Mercator 4T 2012 - 30488294-
54055617 Serveis Econòmics 

120 05/04/2013 Requeriment neteja parcel.les urb. Primavera Medi Ambient 

121 05/04/2013 Requeriment neteja parcel.les Urb. Ametllers Medi Ambient 

122 05/04/2013 Requeriment neteja parcel.les Urb.Mas Vendrell Medi Ambient 

123 08/04/2013 d’acord d’incoació de multes amb núm. : 13017071 Policia Local 

124 08/04/2013 Bonificació Anontonio Leal  Medi Ambient 
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125 08/04/2013 Acta conciliació jutjat social 1de data 08/04/2013 Recursos Humans 

126 09/04/2013 IBI 2013 hemandat sindical de labradores (ús municipal) Serveis Econòmics 

127 09/04/2013 IBI Isidre Bonet Poma hereus (ús municipal) Serveis Econòmics 

128 09/04/2013 Josefa Barbany Duran (IBI ús municipal) Serveis Econòmics 

129 09/04/2013 IBI Ajuntament Sta.Eulàlia carrer Font Sant Cristòfol 16 Serveis Econòmics 

130 10/04/2013 tiquets menjador març-abril  Eulàlia Artigues  Serveis Econòmics 

131 10/04/2013 tiquets menjador març-abril  Claudi Moragrega Serveis Econòmics 

132 10/04/2013 tiquets menjador març-abril  Janna Guillen Estrany Serveis Econòmics 

133 10/04/2013 escola bressol Judith civit febrer-març-abril Serveis Econòmics 

134 11/04/2013 fres pla de residus març Serveis Econòmics 

135 11/04/2013 Baixa d'ofici del padro d'habitatns Padró Habitants 

136 11/04/2013 Reconeixement trienni Marina Escribano Recursos Humans 

137 15/04/2013 factures de correus del mes de febrer Serveis Econòmics 

138 15/04/2013 factures de correus del mes de març Serveis Econòmics 

139 16/04/2013 Reconeixement trienni Nuria Padró Recursos Humans 

140 16/04/2013 Reconeixement trienni Berta Ventura Recursos Humans 

141 16/04/2013 Reconeixement trienni Elena Garcia  Recursos Humans 

142 22/04/2013 Baixa d'ofici Padró Habitants 

143 23/04/2013 Recàrrec prestacions Miquel Mordillo Recursos Humans 

144 24/04/2013 Acord d’incoació 13018315. Policia Local 

145 24/04/2013 Acord d’incoació 13019539. Policia Local 

146 24/04/2013 Recurs DT 003855. Policia Local 

147 24/04/2013 Recurs DT003889. Policia Local 

148 24/04/2013 Recurs DT003888 Policia Local 

149 24/04/2013 Bonificació compostatge Lluís Velasco i Manel Hermosilla Medi Ambient 

150 24/04/2013 Concessió bestreta treballador  Recursos Humans 

151 25/04/2013 Aprovació nomines abril 2013 Recursos Humans 

152 25/04/2013 Expedient sancionador URB-3/2013 - Ponent 5 Serveis Tècnics 

153 26/04/2013 Baixa mercat Domingo Gallego Promoció Econòmica 

154 26/04/2013 Baixa mercat José Izquierdo  Promoció Econòmica 
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155 26/04/2013 Baixa mercat Maria Angels Maside Promoció Econòmica 

156 29/04/2013 Delegació casament civil al regidor Miquel Moret Secretaria 

157 29/04/2013 Tinença i conducció de gos potencdialment perillos Jorge Duran Salut Pública 

158 29/04/2013 Compensació MASE - Masegosa - Can Farell Serveis Econòmics 

159 29/04/2013 Aparcament camions CAN MAGRE Abril 2013 Serveis Econòmics 

160 30/04/2013 Proposta sanció núm.13021102 Policia Local 

161 30/04/2013 Acord incoació multes núm. 13020814 Policia Local 

162 30/04/2013 Baixa ofici padró d'habitatns Padró Habitants 

 

5.- MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS. 

L’alcalde manifesta que es tractava d’una proposta per millorar les bases, primant 
la residència i a determinats col·lectius i activitats. 

La proposta és com segueix: 

“Examinades les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i associacions 
ciutadanes i a activitats. 

Atès que s’han de modificar determinats apartats referents a la identificació dels 
peticionaris i determinació de les finalitats subvencionades, 

Atès la proposta presentada per la regidoria de Cultura, Ensenyament, activitats 
Foment i Barris.  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar la modificació de  les bases generals que han de regir la 
convocatòria i concessió de subvencions a entitats i activitats de Santa Eulàlia de 
Ronçana, segons conta a l’expedient. 

Segon.- Sotmetre a informació pública les esmentades bases per un termini de vint 
dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP i al tauler 
d’edictes de la Corporació, 

Tercer.- Considerar definitivament aprovades aquestes bases en el cas que, durant 
el tràmit d’informació pública, no es presenti cap reclamació. 

BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ACTIVITATS 
CULTURALS JUVENILS I ESPORTIVES DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
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I.- OBJECTE 

D’acord amb l’article 118 i concordants del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals, l’objecte de les subvencions que pot concedir l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana és el foment d’activitats d’utilitat o interès social o la promoció 
de la consecució de finalitats públiques 

Les subvencions que eventualment atorgui l'Ajuntament, tenen el caràcter de 
voluntàries, són lliurament revocables i reduïbles i no generen altres drets que els 
específicament reconeguts en la concessió singular, sense constituir precedent en 
cap cas. 

II.- BASES ESPECÍFIQUES 

Per a la convocatòria de subvencions destinades a un àmbit, activitat o finalitat en 
particular, la pròpia convocatòria podrà determinar bases específiques, amb 
respecte d’aquestes bases generals i de les disposicions normatives del ROAS. 

III.- CONVOCATÒRIA 

Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de 
l'Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La 
convocatòria de subvencions específiques podrà fer-se en forma simultània a la 
convocatòria general o, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, 
es podran convocar, per acord del Ple, al llarg de l'exercici quan les circumstàncies 
d’interès social ho justifiquin. 

La convocatòria, general o específica, es farà pública, mitjançant edictes al tauler 
d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que es considerin adients. 

IV.- SOL·LICITANTS 

Poden sol·licitar subvencions en cada modalitat convocada, les entitats registrades 
al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Santa Eulàlia de 
Ronçana  (anular) i les persones que tinguin el domicili al terme de Santa Eulàlia de 
Ronçana  

Excepcionalment, per a determinades activitats o finalitats d’interès públic, quan a 
les bases de la convocatòria així es determini, es podran concedir subvencions a 
entitats d’altre àmbit territorial. En aquest cas, les bases de la convocatòria ho 
hauran d’especificar, prèvia justificació. 

L'Ajuntament podrà exigir l’acreditament de la documentació que consideri adient 
per a justificar el compliment dels requisits establerts a les bases. 

V.- TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 
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Llevat que les bases específiques o l’acord de convocatòria estableixin un termini 
diferent, el termini per a la presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des 
del dia en que finalitzi el termini d’exposició pública de la convocatòria i bases. 

Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'Alcalde- President 
de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyarà d’acord amb el document “model 
de sol·licitud” facilitat per l’ajuntament, la informació i documentació relativa a: 

- Memòria d’activitats de l’exercici anterior  

- Programa d’activitats/projecte per a l’exercici vigent i *descripció del 
projecte *la seva descripció. 

- Pressupost detallat del projecte o l’activitat per als que se sol·licita la 
subvenció. 

VI.- TRAMITACIÓ I CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS 

Les sol·licituds  presentades dins del termini assenyalat en cada cas, seran 
informades i la proposta de concessió serà sotmesa al Ple de l'Ajuntament. Llevat 
que les bases específiques d’una subvenció determinada assenyalin un termini 
diferent, el termini per a la resolució de les sol·licituds serà de dos mesos. Si en 
aquest termini no hi ha resolució expressa, s’entendrà que la sol·licitud ha estat 
desestimada. 

L'import de les subvencions tindrà el límit màxim, llevat de supòsits excepcionals 
perfectament justificats i previstos en la convocatòria específica, del 50% del cost 
efectiu del projecte o activitat.  

Si la persona o entitat peticionària ha sol·licitat subvencions o ajuts a altres 
organismes, ho hauran de fer constar en la sol·licitud, amb esment de la quantitat 
sol·licitada o obtinguda. 

En cas de concórrer diverses sol·licituds per a l’obtenció d’una determinada 
subvenció, es procurarà  distribuir equitativament el muntant total destinat per 
l'Ajuntament a aquest concepte, entre els diferents peticionaris, prioritzant aquelles 
projectes, activitats o entitats que garanteixin major interès social o utilitat pública. 

Per a la concessió de les subvencions a persones o entitats, i per tal de determinar 
la seva quantia, es tindran en compte els següents indicadors: 

Genèrics : 

• Es valorarà el foment de l’associacionisme i la participació en l’àmbit 
cultural/esportiu. 
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• El nombre de practicants o usuaris de l’activitat de l’entitat/associació. 

• El nombre i la qualitat dels actes culturals, recreatius, esportius o festius, 
adreçats al poble que organitzi l’entitat. 

• El caràcter integrador de les activitat. 

• El caràcter educatiu per als infants i els joves. 

• El caràcter obert a tots els ciutadans. 

• L' interès cultural, esportiu, social, educatiu i/o de caràcter innovador de 
l’activitat 

• Que l’entitat ajudi a fer conèixer positivament el nom de Santa Eulàlia de 
Ronçana fora del terme municipal. 

Específics : 

• En el cas de les entitats esportives, es valorarà el foment de l’esport de lleure, 
amb diferents col·lectius i per a la gent gran. 

• En el cas de les entitats culturals, es valorarà el grau de cooperació entre 
entitats i el treball en xarxa amb l’objectiu d’optimitzar recursos. 

VII.- JUSTIFICACIÓ 

Un cop realitzada l’activitat o iniciat el projecte objecte de subvenció, els 
beneficiaris de les subvencions hauran de lliurar a l'Ajuntament, els justificants 
acreditatius de la despesa realitzada, abans del 31 de gener de l’any següent al de 
concessió de la subvenció. Per acreditar degudament la despesa, caldrà presentar 
les factures o altres documents corresponents acreditatius de la despesa, on hi 
consti el detall de la data, el concepte, l’import, el nom i NIF de l’entitat i les dades 
de qui emet la factura. 

Excepcionalment i prèvia justificació de la necessitat i oportunitat, es podrà avançar 
una bestreta de fins al 75 % de l'import de la subvenció abans d’iniciar-se el 
projecte o realitzar-se l’activitat subvencionada.  

El 25% de l’import de la subvenció s’atorgarà posteriorment a la correcta 
justificació de la subvenció. 

La no presentació dels justificants de la despesa en els terminis establerts, 
comporta la pèrdua de la subvenció i l’obligació de retorn de les bestretes 
avançades.  

VIII.- SEGUIMENT DELS PROJECTES I ACTIVITATS 
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Els beneficiaris de subvencions són obligats a facilitar la inspecció i comprovació de 
l’efectivitat i forma de l’execució del projecte o realització de l'activitat si 
l'Ajuntament així ho requereix.  

IX.- LOGOTIP DE L’AJUNTAMENT I PUBLICITAT DE LES ACTIVITATS 

Cal que en tota la publicitat impresa relacionada amb els programes, projectes o 
activitats subvencionades, consti el logotip oficial de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, tal i com s’especifica a continuació (no s’admet la inclusió del logotip 
antic) : 

 

                                                 

 

Intervencions. 

El Sr. Vilageliu manifesta que tots coincidien en la conveniència de comptar amb 
unes bases clares i que responguessin al que l’ajuntament esperava de les entitats 
que s’acollien. Però no estaven d’acord amb la part final, la incorporació que s’havia 
fet sobre l’escut, tot i que el debat ja s’havia mantingut al seu moment, i al igual 
que el Sr. Alcalde sí pensaven que els símbols tenien importància perquè 
representaven i identificaven a les persones. Altre motiu de desacord era la 
quantificació, perquè d’un any a l’altre, els pressupostos que es destinaven a les 
entitats havien sofert una baixada notable, i ara les bases acabarien legitimant 
aquests pressupostos amb els que no estaven conformes. Per tot votarien en 
contra. 

L’alcalde contesta que, respecte a l’escut, existint un acte que subvencionava 
l’ajuntament havia de constar, i respecte a la polèmica que llavors es va suscitar, 
que no hauria d’haver sorgit, perquè l’escut es va haver de modificar per directrius 
de la Generalitat, al establir que l’ajuntament utilitzava un escut inadequat i no 
l’aprovat. Per això s’efectuà la petita modificació, i en definitiva, ara no tindria 
sentit utilitzar un escut que la Generalitat ha declarat que no pertoca.    
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La Sra. Valls diu que no li quadrava el tema de la notable rebaixa, ja que respecte a 
les subvencions a les entitats culturals, l’any passat eren 15.300 euros i aquest 
15.000 euros. 

El Sr. Vilageliu contesta que es referia a la quantitat total que s’atorga a altres 
entitats, com patinatge, bàsquet, futbol, etc., que comptabilitzant-los al 2012 eren 
18.500 euros, i sumant l’aportació a la volta ciclista de 1.500 euros i altres, en total 
al 2012 eren 35.879 euros, i aquest any 32.850 euros. Per això, al pressupost hi 
havia un 18 per cent més d’ingressos i un 12 per cent menys de despesa en aquest 
apartat. 

Posat a votació la proposta fou aprovada amb el vot favorable dels sis regidors de 
CiU, dos del PSC, i un del PP. Voten en contra els tres regidors de I-ERC, i s’absté 
de votar el regidor de ICV-EUIA. 

6.- CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ACTIVITATS 
CULTURALS, JUVENILS I ESPORTIVES. 

L’alcalde diu que un cop aprovades les bases, es tractava de la convocatòria de les 
subvencions. 

La proposta és com segueix: 

“Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i 
associacions ciutadanes i a activitats, un cop aprovat el Pressupost de la 
Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions i se’n 
donarà l’oportuna publicitat al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de 
publicitat que es considerin adients. 

Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats culturals juvenils, i 
esportives,  

Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la 
partida 2/334/489001, per  a Subvencions a Entitats i activitats culturals, amb un 
límit pressupostari de despesa de 15.000 euros i a la partida 4/924/489010 per a 
activitats juvenils i esportives, amb un límit de despesa de 2.800 euros. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Convocar, el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i 
activitats culturals juvenils i esportives de Santa Eulàlia de Ronçana, totes elles 
amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament. 
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies, 
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de 
la corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades 
en aquest Ajuntament. 

Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància segons el model 
específic, adreçada a l'Alcalde-President de l'Ajuntament i amb la mateixa 
s’acompanyaran els documents que estableixen les bases, en el termini d’un mes a 
comptar des del primer dia d’exposició pública de la convocatòria”. 

Intervencions. 

Sense intervencions es posà a votació la proposta que fou aprovada amb el vot 
favorable dels sis regidors de CiU, dos del PSC, un del PP, i un de ICV-EUIA. 
S’abstenen de votar els tres regidors de I-ERC,  

7.- APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC DEL PADRÓ D'HABITANTS A 1-1-
2013. 

L’alcalde assenyala amb aquest punt com anècdota, que a Santa Eulàlia hi havien 
20 homes més que dones, el que no era habitual en lloc. 

La proposta es com segueix: 

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 1.1.2013 dels 
habitants del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, que concorden amb 
l’INE, segons les dades que es relacionen a continuació: 

1.  Xifra Final Ajuntament:    7.042 

Homes: 3.532 

Dones:  3.510 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d`Habitants a 01.01.2013 
amb una xifra total de 7.042 habitants. 

Intervencions.  
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Sense intervencions es posà a votació la proposta que fou aprovada amb el vot 
favorable dels sis regidors de CiU, dos del PSC, un del PP, i un de ICV-EUIA. 
S’abstenen de votar els tres regidors de I-ERC,  

8.- ACCEPTACIÓ DE BENS INFORMÀTICS DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

L’alcalde diu que la Diputació havia demanat l’acceptació d’uns bens, ordinadors 
usats, que havia cedit al seu moment. 

La proposta es com segueix: 

“Atès l'expedient instruït per a l'adquisició de determinats equips informàtics, la 
cessió dels quals a títol gratuït ha estat cedida per la Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària de la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern 
de data 8 de març de 2012. 

Atès que al mateix expedient consten la descripció i relació detallada dels béns i la 
seva taxació econòmica, així com que reuneix els requisits adequats per destinar-lo 
a l'ús de les dependències municipals. 

Atesos els Informes de favorables, i les disposicions del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Acceptar la cessió gratuïta dels bens informàtics cedida l'Ajuntament per 
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona, i que serà 
destinat a l'ús de les dependències municipals. 

SEGON.- Que es realitzin els tràmits necessaris per a la seva inclusió a l'Inventari 
de Béns de l'Ajuntament. 

TERCER.- Notificar a la Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de 
Barcelona, l'acceptació de la cessió gratuïta del bens informàtics cedits”. 

 Intervencions.  

El Sr. Cabot diu que a la proposta es menciona una relació que no s’havia adjuntat 
amb la documentació, pel què desconeixen el número i la composició del material 
cedit.  

Es contesta que eren els ordinadors que s’havien portat a la biblioteca i eren en 
total vuit. 
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Posada a votació, la proposta fou aprovada amb els vots favorable dels sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un del PP, i un d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres 
regidors d’I-ERC,  

9.- MOCIONS 

9.1.MOCIÓ DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS CONTRA 
L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE SERVEIS PROFESSIONALS. 

L’alcalde diu que la moció es presentava a instancies del Col·legi de Granollers i 
referent a la possibilitat de que aquestes mesures de contenció de la despesa 
impulsades per l’Estat provoquessin el tancament del col·legi, significant un greu 
perjudici per la comarca, ja que permet fer moltes actuacions a Granollers, i també 
presta altres serveis com ara a Santa Eulàlia oferint un dia a la setmana d’atenció 
gratuïta al ciutadà. La moció es doncs per ressaltar la feina tan positiva que fa, i 
que no es tanqui. 

El text literal és com segueix: 

ANTECEDENTS 

L’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers té els seus orígens fa just ara noranta 
anys. El seu naixement, el juliol de 1923, es troba íntimament lligat a un 
importantíssim esdeveniment històric per a Granollers, com va ser el seu 
reconeixement com a ciutat, segons el títol que va ser atorgat l'any 1922 pel rei 
Alfons XIII. En aquest context, els advocats que exercien a la ciutat van considerar 
necessari i oportú, aprofitant la nova embranzida que prenia la ciutat, de dotar-se 
d'un Col·legi professional que els agrupés i dignifiqués la seva funció, amb un fort 
arrelament a la ciutat. 

En el moment de la creació del col·legi ja s'hi varen inscriure 41 advocats, un 
nombre de professionals que en aquella època ja era força important. Des d’aquells 
inicis el nombre de col·legiats no ha parat de créixer, fins arribar els actuals sis-
cents cinquanta, deis quals uns cinc-cents són exercents i uns cent-cinquanta no 
exercents. 

Cal tenir presents que les seves finalitats essencials són l'ordenació de l'exercici de 
la professió d'advocat, la representació exclusiva d'aquesta, la defensa dels 
interessos professionals dels col·legiats, i, sobre tot, el compliment de la funció 
social que correspon a l'advocacia i la col·laboració en la promoció i administració 
de la justícia, com són, entre altres, la gestió dels torn d'ofici –que presta 
assistència cia gratuïta als ciutadans- i, col·laboren  amb Ajuntaments en el Servel 
d'lntermediació Hipotecària i  Servei d'Orientació Jurídica. 

Per tot això, és proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents  
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ACORDS: 

Primer.- Davant la possible supressió de l’Il·lustre  Collegi d'Advocats de Granollers 
que estableix l’avantprojecte de Llei de serveis professionals, aquest Ajuntament 
vol manifestar que el Col·legi d'Advocats de Granollers amb 90 anys d’història és 
una de les Institucions en que s' estructura la societat civil i ha desenvolupat un 
important paper al llarg de la historia en defensa de l'estat de dret i dels drets 
humans, i especialment d'aquells col·lectius que han sofert la violència o 
marginació, pel que rebutgem qualsevol supressió d'una institució que es 
necessària i és un valor de la nostra ciutat. 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Iltre Col·legi d’Advocats de Granollers, a l’Iltre 
Col·legi de Procuradors de Barcelona i a la Conselleria de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya 

Intervencions.  

El Sr. Cabot diu que no tants sols és el Col·legi de Granollers, sinó que son molts 
altres col·legis, i també altres professionals el que tenen aquest problema, per això 
la moció es podia fer extensiva a tots el professionals afectats per aquesta llei. 

L’alcalde contesta que efectivament compartien la mateixa sensibilitat, però que el 
col·legi de Granollers concretament els havia demanat que presentessin aquest 
moció i per això la traslladaven al ple. 

El Sr. Blanch es manifestà en la mateixa línia que la manifestada pel Sr. Cabot, i en 
contra de la supressió de tots aquests serveis de proximitat. 

Posada a votació la proposta fou aprovada per unanimitat. 

9.2.-MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, I-ERC, PSC, i 
ICV-EUA SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL L’AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. 

La següent moció presentada a instancies del grup d’I-ERC, és el resultat del 
consens dels firmants. 

El text literal és com segueix: 

“Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un dèficit fiscal continuat, que afecta i 
agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis 
socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la 
crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 

Simultàniament, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una 
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gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola 
reconeix. 

El dèficit fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg 
dels anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests 
moments, és homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes 
prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 

Da’vant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans 
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i 
posar les bases per a una solució definitiva. 

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els 
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es 
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària 
espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a 
Catalunya. 

El passat mes de setembre, la Generalitat de Catalunya va iniciar el camí per a la 
creació d'una hisenda pròpia amb la firma d'un conveni amb les quatre diputacions 
per coordinar els seus sistemes de cobrament d'impostos. La voluntat del conveni 
és explorar com coordinar les estructures de les diputacions per recaptar impostos 
locals amb les de l'Agència Tributària Catalana, que recapta l'impost de 
successions, el d'actes jurídics documentals i el de compravenda de pisos, entre 
d'altres.  

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 
compromesa amb les dificultats socials derivades del dèficit fiscal que patim, dels 
reiterats incompliments de l’Estat amb Catalunya, així com de l’actual crisi 
econòmica, podem i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que 
pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de 
Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola. 

Considerem que aquest és un acte completament legal, com ho entenen els 
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats 
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de 
febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els 
municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual 
passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència 
Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per 
designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.” 

Per tot això, els Grups Municipals de C i U, Independents-ERC, PSC i ICV-EUA  
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- Comprometre’s a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments que 
s’hagin d’efectuar per l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana corresponents a 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en cas d’haver-n’hi, 
l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya d’acord 
amb l’estratègia conjunta que determini l’AMI. 

Segon.- Facilitar la informació necessària a aquells ciutadans o empreses de Santa 
Eulàlia de Ronçana que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular. 

Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar de manera 
coordinada amb les Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la 
Hisenda pròpia. 

Quart.- Traslladar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim 
nombre de municipis adherits a aquesta proposta. 

Cinquè.- Fer públic aquests acords a través dels mitjans de comunicació de 
titularitat municipal.  

Sisè.- Notificar la present moció a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Plataforma Catalunya 
Diu Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya.  

Intervencions. 

El Sr. Cabot reafirma la importància de la moció, fins al punt que per aconseguir el 
consens havien renunciat a alguns punt significatius com ara la utilització del terme 
espoli, però calia fer tots el esforços i aconseguir fer els pagaments a l’Agencia 
Tributària de Catalunya en lloc de fer-ho a l’espanyola, ja que eren pagaments 
vàlids si es feien en els terminis adequats, i també era lo adequat ja que Santa 
Eulàlia estava en l’Associació de Municipis per la Independència, que també 
promovien aquests pagaments. Afegí que els pagaments s’haurien de produir 
l’abans possible, sense data però sense allargar-ho, i finalitzà agraint la voluntat de 
tothom per tirar-ho endavant i desitjant que properament fos una realitat. 

El Sr. Blanch, manifestà que precisament s’havia tret la frase “quan sigui possible”, 
però que des de l’inici estaven d’acord en la proposta, podent-se sentir 
raonablement satisfets.   

El Sr. Montes per la seva part,  diu que votaria en contra de la moció seguint les 
directrius del partit, però com que la majoria faria prosperar la moció, demanà que 
es tingués en compte que podria suposar algun problema a l’hora de aplicar-la, ja 
que per la situació en què es troba l’ajuntament, aquests pagaments es fan l’últim 
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dia, i això significarà que en el futur al menys s’hauran que preparar amb una 
setmana d’antelació, ja que si no arriben a temps els eventuals recàrrecs per 
demora els haurà de suportar l’ajuntament, no l’entitat autonòmica encarregada del 
pagament. També considera que inexcusablement hauria d’existir un compromís o 
un conveni formal i per escrit per efectuar aquest pagaments, i la frase “quan sigui 
possible” ratificaria aquest condicionant. Finalment un altre escull seria la 
consideració que s’aplica a la pràctica, que les obligacions no es consideren 
complertes si no s’efectuen precisament pel mateix obligat tributari. L’aplicació 
d’aquest criteri en unes relacions entre l’Estat i la Comunitat podrien ser de certa 
tensió, i derivarien en un perjudici per l’ajuntament. 

El Sr. Gonzalo diu que votarà favorablement perquè una de les coses que haurien 
d’estar clares són els comptes, i els catalans pensen que contribuïm  més del que 
és just, mentre se’ls recrimina tot el contrari. Dit això, afegeix que la formació 
“Izquierda Unida” era la primera que a nivell nacional havia reconegut el dret a 
decidir dels catalans. Però que en qualsevol cas la paraula “espoli” no era per fer 
amics, el problema no era amb Espanya i tampoc no es tractava d’una imposició 
com havia dit el Sr. Cabot, al contrari, eren acords, en concret del ponent Sr. Roca 
Junyent al moment de la redacció de la Constitució, que va rebutjar un sistema 
similar al concert basc al considerar-se que políticament no era convenient recaptar 
impostos. Per tant, sí eren acords polítics. En qualsevol cas, compartia el criteri de 
que era just que es revisés aquest sistema al igual que si es volia la independència 
també considerava que es podia decidir, però tot això no tenia perquè impedir dir 
les coses amb propietat, ja que els greuges també es sentien als dos costats de 
l’Ebre.  

El Sr. Cabot replica que, sense voler polemitzar, hi havien hagut molts acords de 
finançament amb condicions imposades, i en cap cas eren negociacions amb 
igualtat.  

Posada a votació la proposta fou aprovada pels vot favorables dels sis regidors de 
CiU, del tres regidors de I-ERC, dos del PSC, i un d’ICV-EUIA. Vota en contra el 
regidor del PP. 

10.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

No se’n formulen. 

11.- PRECS I PREGUNTES. 

11.1.- El Sr. Cabot formula un prec exposant que el 29 de març del 2012, 
l’ajuntament havia aprovat per unanimitat una moció sobre l’obertura de dades 
municipals a l’abast de tota la ciutadania, i tot i que al seu moment l’alcalde va dir 
que no es faria immediatament perquè hi havien moltes tasques a l’ajuntament, ara 
que ja han passat catorze mesos, encara no han vist cap acció ni aplicació de la 
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moció. També que a l’últim ple havien dit que no farien mes preguntes, i que les 
farien per escrit, per tal de fer-les públiques amb la resposta i que la gent pogués 
conèixer el que es debatia a l’ajuntament, però tampoc s’atén això argumentat que 
l’ajuntament publica la seva web i les dades personals no es poden publicar. Per 
tant, entén que les mocions s’aproven per complir-se i que no és tan difícil el que 
es demanava, i que moltes de les dades, per exemple balanços bancaris, dades de 
personal, etc., perfectament podrien ser públiques i la gent ho podria consultar. El 
resultat ha sigut que s’ha negat l’aplicació de lo acordat a la moció. Per tant, 
demana que es revisí amb atenció el contingut de la moció, i es posi en pràctica, 
publicant totes les dades permeses en compliment del referit acord de 29 de març 
del 2012.   

L’alcalde contesta que el Sr. Cabot plantejava dues qüestions diferents, per una 
banda les respostes a les preguntes que feia I-ERC, i ja se’ls havia dit que quan les 
preguntes tenien a veure amb dades personals no se’ls podia donar aquestes dades 
i ho sabien, i els límits de vegades resultava difícil establir-los, a més coneixia que 
recentment hi havia hagut un cas d’aquests, on s’havia donat una possible violació 
de dades personals. Per això l’ajuntament segueix un criteri rigorós, i quan es pot 
donar supòsits d’intromissió i vulneració de la llei 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, no facilita les dades. En el cas de 
referència es va fer la consulta, i la contesta va ser que no es podien donar ases 
dades, i precisament això es el que se li havia transmès en la carta. D’altre banda, 
les dades que reclamen en aplicació de la moció aprovada el 29 de març del 2012, 
s’havia fet un esforç i es treballava en aquest aspecte, i al mes de juny es faria 
l’entrevista trimestral prevista amb tots els grups per parlar d’economia i hisenda 
municipal, perquè amb tota la transparència es tingui coneixement de com 
evolucionen els comptes de l’ajuntament.    

El Sr. Cabot torna a demanar la paraula, i dóna lectura dels continguts de la moció 
aprovada, a continuació afegeix que algunes de les coses que havien demanat, com 
ara, el saldos bancaris d’uns mesos, resulta que els primers que havien demanat no 
se’ls havia facilitat, sinó que l’ajuntament directament els havia publicat al 
Tornaveu. Des de llavors, ni els han tornat a publicar, ni tampoc no els han facilitat, 
i aquestes dades perfectament podien ser públiques, ja que prèviament s’havien 
publicat. 

L’alcalde li contesta que les dades que havia demanat per escrit, s’estaven 
preparant i puntualment, en els terminis establerts, ja les tindria. Manifesta que el 
Sr. Cabot ha de reconèixer que totes les cartes que va enviant li són totes 
contestades, no quedant-ne cap sense resposta, i ratifica el compromís de l’equip 
de govern en la transparència, així com el compliment de l’obligació de vetllar per 
la protecció de les dades de caràcter personal. 
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11.2.- El Sr. Vilageliu, demana que fent ús de la transparència a que feia esment 
l’alcalde, volia interpel·lar a la regidora Sra. Valls sobre els comentaris que sentien 
al carrer sobre la privatització de l’escola bressol La Font del Rieral. 

La Sra. Valls contesta que ja feia un curs que l’escola va romandre sense activitat, i 
que tal com havia dit en la intervenció del punt 3.4, la manca d’inscripcions 
confirmava l’oportunitat de la decisió, a més els índex de baixa natalitat, per 
exemple, feien que a primària ja hagués quedat buida una línia de P3, feien 
preveure que durant molts anys no es recuperaria la demanda, i amb un sol centre 
es podrien atendre les necessitats de totes les famílies que ho desitgessin. A partir 
d’aquesta evidència, l’ajuntament es troba amb un edifici que ha costat molt diners 
al poble de Santa Eulàlia, de l’ordre de 1.600.000 euros, i que esta buit i tot fa 
preveure que no es necessitarà, però l’equip de govern vol donar-li un ús d’escola, 
ja que es construí per aquest ús, i per evitar el malbaratament de recursos públic 
s’han de buscar alternatives d’utilització. També incideixen en la solució els 
condicionants imposats per les aportacions realitzades al seu dia per la Generalitat, 
pel que no es pot prendre cap decisió sense la aquiescència del Departament 
d’Ensenyament. Afegeix que l’ajuntament insisteix molt davant tots els estaments 
de la Generalitat per obtenir-ne una solució, encara que de moment no se n’ha 
donat cap. Per tot, i malgrat els comentaris als que es referia el Sr. Vilageliu, no hi 
havia cap decisió pressa. El que sí existia, i potser els havien originat, era l’interès 
d’alguns col·lectius o entitats, com ara el de l’escola Waldorf de La Garriga, per la 
utilització del edifici, però aquestes interès mai s’havia ocultat i el que sempre 
s’havia fet des de l’ajuntament era adreçar-los perquè es posessin en contacte amb 
la gent de Santa Eulàlia, al ser els que havien intervingut molt directament en la 
creació del centre i també en la defensa de l’activitat. En qualsevol cas, era clar que 
no es faria res sense l’autorització del Departament.  

El Sr. Vilageliu diu que al moment que es va suscitar el problema de l’escola 
bressol, l’anterior regidora, la Sra. Federico, ja havia advertit que la Generalitat 
podria reclamar l’aportació econòmica que havia realitzat, i ara entenia que la 
solució hauria de ser de la mateixa proporció, pel que proposava que la solució 
comportés la màxima unitat possible i qualsevol passa que es fes no s’efectués de 
manera privada, entre l’ajuntament i els interessats, sinó que comptés amb la 
participació de tots, també la de la comunitat educativa, i inclús dels pares i mares 
que van constituir l’associació “La Font del Rieral”. 

La Sra. Valls contesta que en aquest tema l’actual equip de govern mai havia mirat 
endarrere, ni qüestionat, ni tant sòls preguntat per què s’havia construït aquest 
edifici, i tal vegada ho devien haver fet, però al contrari, no varen fer retrets, el que 
sí havien fet era afrontat les decisions quan s’havien de prendre en funció de les 
circumstancies existents, i ara l’edifici no era necessari, i per més que insistissin en 
que se li doni una utilització pública, la continuada i persistent reducció 
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d’inscripcions impossibilita aquesta funció, i dividir un grup de 40 o 35 nens en dos 
grups significaria doblar els recursos, la neteja, etc., per no parlar de l’onerós 
manteniment d’un edifici que a més pateix gravíssims defectes de construcció.      

El Sr. Gonzalo diu que essent dues les condicions imposades per la Generalitat, que 
sigui pública i es dediqui a l’ensenyament, i si l’ajuntament intenta saltar-se una, 
també es podria eludir la limitació de la dedicació a l’ensenyament, i amb total 
llibertat promoure una consulta pública que amb la participació de tot el poble 
s’aportessin propostes i solucions per la utilització i l’aprofitament més convenient 
de l’edifici, i tot i que la decisió final fos dels que tenen la responsabilitat, la 
regidora i l’alcalde, es coneixeria l’opinió de la gent. Afegeix que si finalment es feia 
una escola encara que fos privada, que es tingués en compte la gent que hi 
treballava, i seria una ocasió per recuperar-la. 

L’alcalde contesta que això s’havia tingut en compte dient-los-hi que prioritzessin la 
contractació d’aquestes persones. 

11.3.- El Sr. Blanch diu que el barri de Mas Vendrell es trobava en un moment molt 
convuls i el veïns estaven molt amoïnats i atemorits per l’existència d’uns gossos 
perillosos al número 6 del carrer Mas Blau. Aquest animals ja havien entrat a 
diferents cases dels veïns, matant algunes gallines, ferint un altre gos que va 
necessitar la intervenció del veterinari i provocant una despesa superior a 900 
euros, que l’afectat no va poder recuperar. Per últim, el mes de abril del 2013, van 
anar a altra casa, matant a un dels gossos que hi havia. De tot això, la policia local 
en té coneixement, i la regidora Sra. Valls va mantenir reunions amb aquests veïns, 
manifestant-los-hi que buscarien solucions. Els veïns també van entrar una carta a 
l’ajuntament amb 107 signatures, i ara, acabada la quarantena que se’ls va 
imposar als gossos per la mort de l’altre animal, tornen a trobar-se’ls deslligats. El 
propietari dels gossos al·lega no tenir diners per la construcció d’una tanca, que 
evitaria que els animals es poguessin escapar. Davant d’aquesta situació i en 
previsió d’evitar més danys, demanava conèixer que pensava fer l’ajuntament, i si 
aplicant les ordenances es podrien agafar aquests gossos i portar-los a la gossera. 

L’alcalde digué que a continuació informaria la regidoria, però que efectivament era 
un problema greu i els veïns tenien tota la raó d’estar molt molestos i amoïnats. 

La regidora Sra. Parera diu que s’havien reunit al mes de maig, al moment que 
s’havia traslladat el problema a la regidoria de sanitat i es contemplaren les 
diverses possibilitats. La protectora hi va anar amb la psicòloga del gossos perquè 
la família propietària dels animals ja havia estat intervinguda,  sabent que si els 
treien els gossos agafarien d’altres, és a dir, que rerefons hi havia un altre 
problema. La protectora va dir que el primer que s’havia fet era esterilitzar als 
animals, però s’havia fet com una camada i la dominat era una femella, i el dia 17 
agafarien aquest animal i se’l emportarien, i llavors veurien si el altres es calmaven. 
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De no ser així, s’emportarien un altre mascle, però el que no podien fer era 
emportar-se’ls tots, ja que traslladarien el mateix problema dins la protectora, i el 
que intentaven era veure si podien adoptar la gossa. Aquesta era la situació i es 
treballava des que es va comunicar el problema.   

El Sr. Blanch planteja si aquestes actuacions seran suficients per protegir als veïns.  

La Sra. Parera diu que el més ràpid era el que es va fer, ja que així es disposava 
del permís del propietari per endur-se la femella, i fer altres actuacions exigirien 
anar al Jutjat a demanar autorització per l’entrada amb un domicili particular, i 
sense garanties de que es donés.  

La Sra. Valls diu que encara que l’ajuntament disposi d’una normativa de tinença 
d’animals, els mateixos mossos d’esquadra han manifestat que no podien fer-hi res, 
i que seria diferent si els gossos anessin pel carrer, ja que llavors si se’ls podria 
emportar a la gossera i s’acabaria el problema. Però al estar dins un domicili, s’ha 
hagut de persuadir als propietaris perquè legalitzessin els animals, i després cedir-
los a la protectora.  

El Sr. Blanch demana que l’ajuntament estigui molt a prop dels veïns i els informi 
del què va succeint.  

11.4.- El Sr. Gonzalo diu que havia assistit a una reunió en la que s’havia constituït 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de la Vall del Tenes, i tot i que coneixia que 
ja havien contactat amb l’ajuntament, una de les qüestions plantejades era la de 
que quan la gent es trobava en aquesta situació no sabia a qui dirigir-se ni que fer, 
i una de les propostes era que hi hagués un telèfon de contacte a la pàgina web de 
l’ajuntament, i l’altre proposta consistia a demanar la utilització d’algunes 
dependències municipals, com ara un espai al mercat públic o un local. En general, 
que al moment que vingués gent a l’ajuntament amb aquests problemes se’ls 
facilités tot el possible. Ara, anant un mica mes enllà, considera que seria 
convenient reprendre una iniciativa d’I-ERC i consensuar una moció amb un petit 
protocol d’actuació, oferint un recolzament privat, però també públic que resulta 
molt necessari.   

L’alcalde confirma que efectivament feia uns dies que una de les persones 
compromesa amb la plataforma s’havia posat en contacte i li havia dit que a Santa 
Eulàlia hi havia 3 o 4 famílies afectades, i també li havia demanat tornar a trobar-
se per veure què es podia fer des de l’ajuntament. Respecte a la proposta que 
realitzava el regidor Sr. Gonzalo digué que la considerava molt interessant i 
raonable, i estava disposat a fer-ho, examinat tot el que des de l’ajuntament es 
pogués fer per ajudar i recolzar aquestes persones. 

El Sr. Vilageliu s’afegeix a aquesta declaració de voluntat. 
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11.5.- El Sr. Moret demana la paraula per comentar que a més de la campanya que 
l’equip de govern havia endegat per incentivar el reciclatge, la formació d’ICV-EUIA, 
des de el seu partit, també havien començat una altre campanya per tal de 
fomentar que els ciutadans de Santa Eulàlia reciclessin i això el menys que mereixia 
era un reconeixement i agraïment públic. 

L’alcalde diu que tot el que sigui ajudar a que la gent faci les coses ben fetes és 
benvingut i s’agraeix. 

I a les vuit del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, 
el secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde. 

 

L’Alcalde     Josep Lluís Llavata i Ferrer 

 

 


