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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           18 de juliol de 2013 
Lloc:             sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

ISABEL VALLS BASSA 

ARACELI POLO VELASCO 

FRANCESC BONET NIETO 

CRISTINA PARERA SALLENT 

PERE CABOT BARBANY 

RAMON VILAGELIU RELATS 

ANGEL EXOJO LOZANO 

JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

MARTI FERRES OLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTI GONZALO ALVAREZ 

 

No assisteix: 
Cap 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
A la Casa de la Vila a les 19:00 

hores del dia 18 de juliol 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: 

 
1. Aprovació de l’acta anterior  
2. Informació diversa  
3. Donar compte de resolucions 

d’Alcaldia  
4. Donar compte de la liquidació 

del pressupost de l'Ajuntament 
i Set-Comunicació de l'exercici 
2012  

 
5. Aprovació festes locals del 

municipi per a l'any 2014  
 

6. Declaració d'inhabilitat del mes 
d'agost per a determinades 
tramitacions  

 
7. Ratificació acord comissió 

paritària complementació 
salarial al 100% primera baixa 
mèdica anual  

 
8. Aprovació dels col·lectius 

essencials per poder cobrir en 
cas de vacants o substitucions 
de personal  

 
9. Proposta d'adjudicació de 

subvencions a entitats i 
activitats culturals, juvenils i 
esportives  
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10. Aprovació Provisional de la 
Modificació Puntual del PPO-5 
"El Rieral"  

11. Modificació de l'abast de la 
delegació de funcions a l'ORGT 
de la taxa per ocupacions del 
subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública  

 
12. Proposta de delegació de les 

competències municipals 
relatives al Servei de recollida 
d'escombraries al barri de Can 
Maspons  

 
13. Proposta d'acord per l'adhesió 

al Pacte Nacional pel dret a 
decidir  

 
14. Proposta d'acord de suport al 

clubs i entitats esportives 
catalanes davant l'acció de la 
Inspecció de Treball i Seguretat 
Social  

 
15. Proposta d'acord per declarar 

la il·legitimitat d'una part del 
deute de l'Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana  

 
16. Proposta d'acord per declarar 

la festa de ant Joan com la 
festa nacional dels Països 
Catalans  

 
17. Proposta d'acord instant a la 

modificació de la Llei 
hipotecària per regular la dació 
en pagament retroactiva i 
altres mesures per evitar 
desnonaments  

 
18. Proposta d'acord per a garantir 

el dret universal als 
subministraments bàsics 
d'energia i aigua potable  

 
19. Proposta 'acord en recolzament 

a la ILP per una renda 
garantida  

 
20. Afers urgents i sobrevinguts  
21. Precs i preguntes  
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ del 30 de maig de 2013  
 
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 30 de 
maig de 2013.  
 
El Sr. Cabot manifesta que l’acta estava en la línia de las que s’havien aprovat 
fins ara, i també perquè tal com havien dit, s’abstenien en tot allò que no fos 
imprescindible pel poble. Per tant s’abstenien en la votació. 
 
Sense altres intervencions l’acta queda aprovada amb el vot favorable del sis 
regidors de CiU, dos del PSC, un del PP, un regidor d’ICV-EUIA, i l’abstenció dels 
tres regidors d’I-ERC. 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 

 
L’alcalde manifesta. 
 
1.- Que les obres de la corba de Can Baró començarien el pròxim dia 29 de 
juliol, s’iniciarien pel marge esquerra en direcció a Bigues, rebaixant el que serà 
el futur pas de vianants, i la seva duració seria fins mitjans d’agost. Al setembre 
es continuaria amb la part més important, que podria durar 5 ó 6 mesos, 
aproximadament. 
 
2.- Que s’havia tancat l’assumpte de les alienacions de les parcel·les de Can 
Magre, arribant-se amb un acord amb la persona que havia mostrat interès, que 
precisament era el propietari del magatzem de Can Xena, que es faria una 
permuta, aconseguit l’ajuntament gaudir indefinidament d’aquest immoble, i a 
més obtenir una compensació econòmica, inclús superior a la valoració 
efectuada pels facultatius externs a la corporació. Per tot, l’operació resultava 
molt positiva i favorable pels interessos municipals, i també els ingressos 
permetrien efectuar altres inversions que no es podien abastar.  
 
3.- Que s’havien iniciat les obres de les pistes de bàsquet sota el pavelló, que 
constituirien una gran millora, estant prevista la seva finalització el mateix mes, 
i la seva inauguració el 7 de setembre.  
 
4.- Que es convidava a tothom als actes de las festa major, a l’aplec i al sopar 
de San Simple, on es preveia una gran activitat. 

 
3. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA  

 
Es donen comptes dels Decrets núm. 163 del 6 de maig, fins al núm. 244 del 28 de 
juny. 
 

4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT I SET-COMUNICACIÓ DE L'EXERCICI 2012 

 
Es dóna compte al Ple de la Corporació d’acord amb els articles 183 a 191 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la liquidació del pressupost de l’exercici 
2012 de l’Ajuntament i de Set-Comunicació. 
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El Sr. Montes fa un resum manifestant que l’exercici es liquida amb un romanent de 
tresoreria de 1.059.000 €, però fent els ajustos queda en 27.793 €, degut a que 
també s’han d’aplicar els anteriors a l’exercici de 2012. Amb això i els que 
s’acabaran de efectuar al 2013, els comptes quedaran bastant adaptats a la realitat. 

 
5. APROVACIÓ FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L'ANY 2014 

 
L’alcalde diu que com cada any s’estableixen les festes locals.  
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 
“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 2014, 
 
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.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir com a dies de festa local el 10 de desembre, Santa Eulàlia; i el dia 
25 de juliol, Festa Major d'Estiu 
 
Segon.- Fer arribar aquests acords a la Conselleria de Treball I Indústria als efectes 
pertinents”. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres 
regidors d’I-ERC. 
 

6. DECLARACIÓ D'INHABILITAT DEL MES D'AGOST PER A 
DETERMINADES TRAMITACIONS 

 
L’alcalde diu que també, com cada any, s’efectua la proposta de declarar inhàbils 
determinats dies.  
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 

“Als efectes del millor funcionament i millor garantia pels administrats, en relació als 
terminis per a la tramitació d’expedients municipals i d’altres sol·licituds, s’estima 
oportú declarar el mes d’agost inhàbil pel que fa al còmput de terminis d’aquesta 
administració, en determinades tramitacions.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar inhàbil el mes d’agost de 2013 als efectes de còmput dels terminis 
per a la tramitació d’expedients particularment d’urbanisme i d’activitats; i per a la 
resolució de recursos administratius. 
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Segon.- Fer pública aquesta resolució mitjançant el corresponent edicte al BOP i al 
tauler d’edictes de la Corporació”. 

 
Sense intervencions la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis 
regidors de CiU, dos del PSC, un del PP, un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar 
els tres regidors d’I-ERC. 
 

7. RATIFICACIÓ ACORD COMISSIÓ PARITÀRIA COMPLEMENTACIÓ 
SALARIAL AL 100% PRIMERA BAIXA MÈDICA ANUAL 

 
L’alcalde diu que a l’octubre de 2012, es va aprovar per Ple complementar les 
prestacions del primer al tercer dia, i així el treballador que faltés cobraria el 50 per 
cent de la retribució. Però s’ha constatat que la mesura podia produir més situacions 
injustes que solucions, perquè les inassistències de la gran majoria dels treballadors 
municipals son realment inevitables. Per això, en la línia dels acords adoptats per 
altres ajuntaments es proposa modificar-la, i per evitar disfuncions fer-ne un 
comput anual.  
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 

“Vist l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de “Medidas para 
garantizar la estabilidad presupostaria y de fomento de la competitividad”. 
 
Vist l’acord de ple de data 30 d’octubre de 2012 on s’acorda complementar la 
prestació que percebi el personal funcionari i laboral en situació d’incapacitat 
temporal, aplicant els màxims permesos per el mencionat Reial Decret Llei. 
 
Vistos, en el mateix acord de ple, els supòsits d’excepcionalitat que s’estableixen, en 
els quals es complementarà la prestació a percebre fins al 100% de les retribucions 
fixes íntegres percebudes en el mes anterior a la incapacitat temporal. 
 
Vist l’acord de la comissió paritària de data 7 de maig de 2013 el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“A data 24 d’octubre de 2012, es va aprovar per ple, complementar les prestacions 
d´IT segons els màxims permesos pel RD LLei 20/2012 de 13 de juliol: 
 
Del 1er al 3er dia  50% retribucions 
Del 4t al 20è dia  75% retribucions 
Del 21è en endavant  100% retribucions 
 
S’acorda afegir al redactat un nou supòsit d’excepcionalitat:  
La primera baixa mèdica anual de cada treballador, es complementarà fins al 100% 
de les retribucions fins al tercer dia. A partir d’aquest se seguirà el criteri anterior. 
Cas que hi hagi una segona baixa mèdica del treballador seguirà els criteris acordats 
a 24 d’octubre de 2012” 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 
 
- Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de “Medidas para garantizar la 

estabilidad presupostaria y de fomento de la competitividad”. 
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- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació 

 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Ratificar l’acord pres en la comissió paritària de data 7 de maig de 2013, en 
el sentit d’afegir un nou supòsit d’excepcionalitat a les complementacions de 
prestacions d´IT segons el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, complementant 
fins al 100% de les retribucions fins al tercer dia de la primera baixa mèdica anual 
de cada treballador.  
 
Segon.- Aplicar aquest acord a partir del juliol de 2013. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a Intervenció i Recursos Humans”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que estan conformes, i també que s’hagi consensuant amb les 
treballadores. 
 
El Sr. Blanch es manifesta en el mateix sentit. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un del PP, un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres 
regidors d’I-ERC. 

 
8. APROVACIÓ DELS COL·LECTIUS ESSENCIALS PER PODER COBRIR EN 

CAS DE VACANTS O SUBSTITUCIONS DE PERSONAL 
 
L’alcalde manifesta que es tracta de que el Ple consideri, la declaració que permetrà 
exonerar la prohibició de contractar personal en determinats col·lectius, al 
considerar-los essencials i prioritaris.  
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 
“Vist l’article 23. Dos de la Llei 2/2012, de 29 de juny de Pressupostos generals de 
l’estat per l’any 2012 disposa que "Durant l’exercici 2012 no es procedirà a la 
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari 
temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i 
categories que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials". 
 
A causa de les baixes del personal per incapacitat temporal i a les situacions de 
conciliació familiar de diversos empleats/ades, existents actualment o que es puguin 
donar en un futur, o d’aquelles places que puguin quedar vacants, 
o que estiguin en alguna de les situacions legalment establertes, en què no 
desenvolupin les funcions del seu lloc de treball, com poden ser, entre d’altres, 
situacions administratives, situacions d’incapacitat temporal, o situacions i permisos 
corresponents a conciliació familiar o de violència de gènere. 
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Atès que la brigada d’obres i serveis desenvolupa una activitat que pot tenir 
repercussió sobre aspectes essencials dels ciutadans, com neteja, manteniment, 
subministrament i d’altres. 
 
Atès que la policia municipal forma part dels cossos i forces de seguretat de l’estat. 
 
Atès que el personal de l’escola bressol (mestres, educadores i auxiliars) 
desenvolupa una activitat que incideix d’una manera directe sobre les necessitats 
dels infants d’aquest municipi. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 

- Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos generals de l’estat per 
l’any 2013. 

 
- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació. 
 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar com a serveis essencials i prioritaris, a l’efecte de contractació de 
personal temporal o de nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris 
interins: el cos de policia, l’escola Bressol municipal  l’Alzina, i la brigada municipal.  
 
Segon.- Valorar la cobertura de les baixes del personal existents actualment o que 
es puguin donar en un futur, o d’aquelles places que puguin quedar vacants, per tal 
de mantenir els serveis essencials i prioritaris acordats.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a Intervenció i Recursos Humans”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que estan conformes, però que no entenen com es que ha baixat 
tant el nombre de components de la brigada, i com es redueix a la meitat un 
col·lectiu que el mateix equip de govern considera prioritari. Per altra banda, que 
altres col·lectius, com ara el Serveis Socials, també haurien de ser essencials. 
 
El Sr. Blanch i el Sr. Gonzalo comparteixen el criteri expressat, i consideren que els 
Serveis Socials, també haurien de ser essencials. 
 
El Sr. Montes manifestà que la declaració es per col·lectius, i el Serveis Socials tot i 
ser un servei bàsic, els constitueix una sola persona, i no li resulta d’aplicació.  
 
La Sra. Valls afegeix que amb aquesta normativa s’havia de fer un informe que 
justifiqués l’excepció de la contractació, i la declaració del Ple la fa innecessària  pels  
col·lectius designats, on les baixes són habituals, i pel Serveis Socials es supleix 
amb l’informe.     
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Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC i un del PP. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC i un 
regidor d’ICV-EUIA 

 
9. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS I 

ACTIVITATS CULTURALS, JUVENILS I ESPORTIVES 
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 
“Vista la convocatòria de subvencions a entitats i activitats culturals, juvenils i 
esportives de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, aprovada pel Ple en sessió 
de 30 de maig de 2013 i publicada al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, juntament 
amb les corresponents bases específiques, modificades per acord de ple de 30 de 
maig i publicades al BOP de 17 de juny de 2013. 
 
Vist el que disposen les bases en relació als criteris generals per a l’atorgament de 
subvencions, i vista l’acta de la reunió de la Comissió de Subvencions celebrada el 9 
de juliol de 2013.  
 
Vist el que disposen les bases d’execució del Pressupost, en relació amb 
l’atorgament de subvencions per a l’exercici 2013, i especialment en allò relatiu als 
criteris generals de valoració, el procediment per l’atorgament i la forma de 
pagament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament pel sistema de concurrència competitiva de les 
subvencions següents, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 2/334/489001 i 
4/924/489010:  
 

 
SUBVENCIONS 
ENTITATS 2013   

 

REGISTRE NOM ENTITAT CIF 

 QUANTITAT 
SOL·LICITADA 

2013 

 
SUBVENCIO 
CONCEDIDA 

2013 

2167/2013 

CASAL D'AVIS de 
Santa Eulàlia de 
Ronçana G-60183274 4.500,00 € 

 
 

3.150,00 € 

2471/2013 
COLLA BASTONERA 
TRINXAIRES  G64989700 3.000,00 € 

 
 

1.025,00 € 

2497/2013 CORAL Santa Eulàlia G61602553 3.000,00 € 

 
 

2.700,00 € 

2337/2013 

REVISTA RONÇANA-
PARROQUIA Santa 
Eulàlia  R0800119J 1.250,00 € 

 
 

1.250,00 € 

0240/2013 
TEATRE NACIONAL 
DEL TENES   1.000,00 € 

 
 

1.000,00 € 
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2341/2013 

COLLA DE GITANES 
de Santa Eulàlia de 
Ronçana G65154908 3.000,00 € 

 
 

1.500,00 € 

2652/2013 
SANTA EULALIA 
CAMINA G58199845 950,00 € 

 
 

900,00 € 

2461/2013 ESPLAI Santa Eulàlia G58620345 1.500,00 € 

 
 

1.200,00 € 

2500/2013 

COLLA DE GEGANTS 
de Santa eulàlia de 
Ronçana  G61451159 7.400,00 € 

 
 

800,00 € 

2285/2013 
COLLA DE DIABLES 
de Lliçà G65769937 2.350,00 € 

 
 

500,00 € 

2165/2013 

SOCIETAT DE 
CAÇADORS de Santa 
Eulàlia de Ronçana G59759589 3.000,00 € 

 
 

475,00 € 

2513/2013 
ARBRA Adopcions 
responsables G65543514 3.380,50 € 

 
 

Denegada 

2496/2013 
RONÇANA COMERÇ 
ACTIU G64028038 3.500,00 € 

 
 

Denegada 

2653/2013 AMICS DEL CAVALL   1.000,00 € 

 
 

500,00 € 

  TOTAL SOL·LICITUDS   38.830,50 € 

 
 
 

15.000,00 € 
            Suma  15.000€ 

 
SUBVENCIONS ENTITATS 2013  

NOM ENTITAT 

 
SUBVENCIO CONCEDIDA 

2013 

CLUB PETANCA LA CAMPINYA 300€ 

CLUB ESCOLA BASQUET RONÇANA 350€ 

CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 550€ 

CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RONÇANA 650€ 

CLUB ESPORTIU ATLÈSTIC FUTBOL SALA STA EULÀLIA 350€ 

CLUB CICLISTA VALL DEL TENES 300€ 
ASSOC. DE PROPIETARIS URB CAN MARQUÈS (CLUB 
PETANCA) 300€ 
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D’acord amb allò indicat a les bases específiques de la convocatòria, les actuacions 
objecte de subvenció hauran de ser realitzades durant l’any 2013. 
 
La justificació de les subvencions atorgades es podrà realitzar des del moment de 
l’execució de les activitats i fins al 31 de gener de 2014.  
 
Segon.- Notificar l’acord a cadascun dels beneficiaris de les subvencions, de manera 
individualitzada. 
 
Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis oficial i al web municipal de les subvencions 
concedides, amb expressió de la convocatòria, la partida pressupostària, el 
beneficiari, la quantia concedida i la finalitat de la subvenció, així com publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un extracte de la resolució per la que 
s’ordeni aquest anunci, amb indicació dels llocs on serà exposat el seu contingut 
íntegre”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que naturalment no estan en contra de l’atorgament de 
subvencions, però baixar un 8 per cent els diners assignats és molt, i més en 
moments que es necessiten entitats fortes. Per tant, les subvencions s’han de 
donar, els diners que es dediquen són pocs i la baixada és massa gran. A més diu 
que “Ronçana Comerç Actiu” i “Arbra” no tenen subvenció.   
 
La Sra. Valls diu que es varen convocar per entitats culturals, esportives i juvenils. 
“Ronçana Comerç Actiu”, que es l‘associació de comerciants, no es una entitat 
cultural, sense perjudici de que quan fa activitats culturals, l’ajuntament hi 
col·labora. “Arbraa” tot i que també fa una gran labor, tampoc no és una entitat 
cultural. 
  
El Sr. Blanch diu que entén lo de “Arbra”, però a “Ronçana Comerç Actiu” se’ls ajuda 
en tots el actes que es poden, com aportació econòmica. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC i un del PP. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC i un 
regidor d’ICV-EUIA. 
 

10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PPO-5 
"EL RIERAL" 

 
L’alcalde diu que la modificació és per aclarir el redactat del text, que induïa a errors  
i a diferents interpretacions. 
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 
 “El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en sessió de Junta de Govern 
Local d’11 d’abril de 2013, va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla 
Parcial d’Ordenació núm. 5 (PPO-5) del sector “El Rieral”, expedient núm. PLA 
1/2013.  
 
L’acord ha estat sotmès a informació pública, mitjançant inserció d’anunci al BOP 
(de data 10 de maig de 2013), al diari EL Punt Avui (de data 7 de maig de 2013) i al 
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tauler d’edictes de l’ajuntament, pel termini d’un mes. En aquest termini no s’han 
presentat al·legacions. 
 
Vistos els articles 96 i 97 en relació als 78 i 85 del TRLU, i els arts. 117 i 118 del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació 
núm. 5 (PPO-5) del sector “El Rieral” de Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Segon.- Trametre aquest acord i l’expedient complet a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i corresponent publicació al DOGC”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Exojo diu que el tècnic municipal ja els havia informat, i si era per aclarir-ho 
no tenien res a dir, però entenien que quedava curta la modificació perquè existia la 
problemàtica de la gent que vivia a llocs no declarats com habitatges, i aprofitant la 
redacció del POUM calia recollir aquesta realitat. Per això s’abstindrien.  
 
El Sr. Alcalde li contestà que si aquest era el motiu d’abstenció del seu grup els 
podria tranquil·litzar, perquè el POUM ja contemplava aquesta previsió. Encara que  
també era cert que hi haurien algunes situacions que no es podrien solucionar al no 
complir els requisits d’habitabilitat. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC i un del PP. S’abstenen de votar els tres regidors d’I-ERC i un 
regidor d’ ICV-EUIA. 
  

11. MODIFICACIÓ DE L'ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS A L'ORGT 
DE LA TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE 
LA VIA PÚBLICA 

 
L’alcalde diu que es tracta de quelcom molt puntual com ara el mercat setmanal i 
alguna actuació a la via pública, i que havent-hi una persona que se’n cuida no tenia 
sentit la delegació pel cobrament de la taxa, així només es deixaria la reclamació 
per via de constrenyiment. 
 
La proposta dictaminada favorablement és: 
 
“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 el territori de les quals, estiguin integrades les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de 
Barcelona les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
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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 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. També els pronunciaments 
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor 
les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens supramunicipal . 
 
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, es creu procedent modificar la delegació de 
funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i 
concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions 
públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que 
estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la 
delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats 
de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a 
condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.  
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar l'abast de la delegació dels acords municipals de delegació 
adoptats amb anterioritat a aquesta data de la Taxa per ocupacions del subsòl, el 
sòl i la volada de la via pública relatius a la delegació 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, en el 
sentit de modificar la delegació de gestió de l’Impost i delegar única i exclusivament 
les següents funcions de recaptació: 
 
· Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'ajuntament. 
· 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 es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient. 
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Tercer.- 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 en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
 
Quart.- Notificar aquest acord d’especificació i clarificació de l’abast de la delegació 
conferida a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a llur acceptació i un cop acceptada l’especificació i clarificació de l’abast 
de la delegació  publiqui un anunci per a general coneixement, juntament amb 
l’acceptació de l’especificació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona”.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que estan d’acord, i precisament aquest era l’argument que havien 
oposat al moment de delegar aquestes funcions, i d’altres, a la Diputació que també 
permetrien un estalvi de diners.  
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un del PP, un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres 
regidors d’I-ERC. 
 

12. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
RELATIVES AL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES AL BARRI 
DE CAN MASPONS 

L’alcalde exposa que tal com coneixien, els veïns del barri havien sol·licitat passar a 
formar part del terme municipal de Caldes de Montbui, i es mantenien negociacions 
per realitzar-ho. També havien demanat que entretant es tramitava la modificació, 
la recollida l’efectués l’ajuntament de Caldes, que encara la feia porta a porta. Per  
tant calia l’aprovació. 

La proposta dictaminada favorablement és: 

“Atès l'expedient instruït per a la delegació a l’ajuntament de Caldes de Montbui, de 
les competències municipals relatives al servei de recollida d’escombraries en 
determinada area del municipi. 

Atesos l'Informe de Secretaria i el dictamen proposta de la Comissió Informativa de 
Ple.  

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

Primer.- Delegar les competències municipals relatives al Servei de recollida 
d’escombraries al barri de “Can Maspons”, i a les parcel·les que es relacionen, en el 
quadre adjunt, de conformitat amb l'art. 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
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Segon.- Atorgar la delegació de les esmentades competències fins el 31 de 
desembre de 2014. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord l’ajuntament de Caldes de Montbui,               
requerint-li, al mateix temps, per tal que, a l'efecte de fer efectiva la precedent 
delegació, adopti acord d'acceptació expressa de les competències que li han estat 
delegades, donant trasllat d'això a aquest Ajuntament. Entenent que si en el termini 
de tres dies hàbils no fa manifestació expressa de no acceptar la delegació, 
s'entendrà acceptada tàcitament, de conformitat amb l'art. 114.1 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i Tauler d'Anuncis 
de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que estableix l'art. 13.3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que els semblava bé, però a la proposta s’indica un quadre 
adjunt del que no disposaven. També que suposava que no es donaria un greuge 
comparatiu i que aquestes persones no haurien que pagar més del que pagaven.  
 
L’alcalde contesta que efectivament es tractava dels tretze habitatges que estaven a 
l’altre costat de la carretera, i dues activitats econòmiques, una de les quals ja havia 
concertat el servei amb un gestor de residus. 
 
El Sr. Blanch diu que tenia entès que els veïns havien desestimat el pas a Caldes de 
Montbui. També que Santa Eulàlia perdria uns ingressos per l’IBI, IMC, etc... 
 
L’alcalde diu que primer es va fer una reunió a l’ajuntament, després els veïns varen 
fer una votació però sense obtenir una majoria suficient, i finalment varen fer una 
assemblea, de la que aportaren un Acta signada per tots el veïns demanant el canvi. 
Respecte a l’evident pèrdua d’ingressos, que precisament era uns del elements 
importants de la negociació amb l’ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un del PP, un regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres 
regidors d’I-ERC. 
 
MOCIONS 
 

13. PROPOSTA D'ACORD PER L'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET 
A DECIDIR 

 
 
L’alcalde diu que està en la línia del que aproven molts ajuntaments, i com tothom 
sap, el Parlament es va manifestar pel dret a decidir, i entén que des de 
l’administració local, el que s’ha de fer és donar suport per escenificar aquesta 
majoria social de la que es parla.  
 
El text es com segueix: 
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“El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 
identitat col·lectiva. 
 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de 
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema 
«Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 
27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya 
pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant 
una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
El passat 6 de maig de 2013 el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional 
pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions 
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de 
respecte de la pluralitat d’opcions, a través de la deliberació i diàleg en el si de la 
societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del 
dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular. 
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 
com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al 
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi ha assistit 
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels 
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces 
polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constatant la necessitat que 
s’hi sumin el màxim d’institucions, administracions, entitats civils, cíviques, 
ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, empresarials i forces polítiques 
favorables a l’exercici del dret a decidir. 
 
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de 
forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la 
celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.  
 
Tercer.- Inscriure l’adhesió de la corporació al web www.dretadecidir.cat.  
 
Quart.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del 
municipi”. 
 
Intervencions. 
 

http://www.dretadecidir.cat/
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El Sr. Cabot diu que I-ERC també està a favor del dret a decidir, i que és una opció 
que s’ha d’entendre perquè és una opció democràtica.  
 
El Sr. Blanch manifesta que votaran a favor, però voldria fer la reflexió que el dret a 
decidir significa més del que es planteja, perquè significa decidir qualsevol cosa que 
es proposi a la ciutadania, i quan es plantegi el debat de la sobirania permetrà 
expressar-se als que no estiguin a favor, ja que ara, als mitjans de comunicació 
nomes s’expressa l’opció sobiranista o independentista.   
 
El Sr. Montes diu que malgrat que la seva opinió personal era coneguda i l’havia 
manifestat en altres ocasions, per seguir la disciplina del partit no votaria a favor de 
la proposta. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU, dos del PSC, un regidor d’ICV-EUIA i tres regidors d’I-ERC. Vota en contra 
un regidor del PP. 
 

14. PROPOSTA D'ACORD DE SUPORT AL CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES 
CATALANES DAVANT L'ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 

 
L’alcalde explica que com coneixien, s’havia iniciat una campanya, curiosament als 
clubs de Catalunya, per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, per tal de 
comprovar la situació de les persones que hi treballen o presten serveis. Quan la 
realitat és que aquestes persones dediquen el seu temps lliure, possibiliten la seva 
existència, i quan cobren és molt per sota del salari mínim i del que els 
correspondria. De continuar amb aquesta actuació i sancions, moltes entitats 
haurien de tancar perquè no tenen possibilitats de sobreviure. 
 
El text es com segueix: 
 
“La Inspecció de Treball i Seguretat Social, que depèn de l’Estat espanyol, en el 
darrer any ha iniciat inspeccions a clubs i entitats esportives catalanes anunciant a 
algunes d’elles la imposició de sancions elevades i l’exigència de regularitzar i donar 
d’alta a la Seguretat Social a qualsevol persona amb qui les entitats mantinguin una 
relació laboral: esportistes, entrenadors, preparadors físics, monitors, 
recepcionistes...  
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és molt important 
per la supervivència del sistema esportiu català, el qual contribueix a l’educació en 
valors, l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. 
L’estructura esportiva a Catalunya es sustenta gràcies a moltes persones que, de 
manera voluntària i altruista, fan que es pugui tirar endavant l’activitat diària de 
l’esport. Si bé en algun cas es perceben compensacions econòmiques, aquestes són 
molt baixes i ni de bon tros cobreixen les hores d’entrenament ni les despeses que 
els ocasiona. 
 
Les actuacions de la Inspecció de treball i Seguretat Social estan posant en risc la 
major part d’entitats esportives catalanes d’esport de base i amateur ja que 
normalment resulta inassumible el cost que suposaria pagar les sancions i donar 
d’alta a tots els entrenadors, monitors, etc.  
 



 

  Pàgina 17 de 36 

Les inspeccions que en l’últim any han patit clubs i entitats esportives de Catalunya, 
amb multes importants i l’exigència que es regularitzi a qualsevol treballador que 
tingui una contraprestació econòmica no s’han produït en cap altra comunitat 
autònoma, fet que demostra una voluntat d’actuar contra Catalunya. 
 
És per això que proposem al ple l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Instar al Govern espanyol l’ampliació de la moratòria en les actuacions 
inspectores als clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.  
 
Segon.- Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una 
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social. 
 
Tercer.- Instar al Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius, com poden ser 
l’establiment d’una modalitat contractual que porti aparellat un règim especial de 
cotització a la Seguretat Social que contempli la singularitat dels col·laboradors dels 
clubs i entitats esportives.  
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció al Congreso de los Diputados, al Parlament 
de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i a les direccions comarcals de CiU, 
ERC, PSC, PP i ICV-EUiA”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que estan d’acord i que una altra vegada es tracta d’un intent de 
desmuntar la xarxa social catalana, perquè fer-ho no solament importa a les 
esportistes, importa a tota la societat perquè l’esport és un eix de la formació de la 
societat catalana, i tots tenen experiències personals de que l’esport ha ajudat a ser 
millors persones. A la mateixa Santa Eulàlia ja hi havia entitats que havien rebut la 
carta on se’ls deia que havien de declarar el pagaments que feien. Per tant, votaran 
a favor. En tot cas si no s’aconseguís l’objectiu de paralitzar aquestes actuacions, 
l’ajuntament hauria d’ajudar-los, compensant als clubs.  
 
El Sr. Blanch diu que encara que es tinguessin que donar aquest diners “per sota 
mà”, seria molt minso comparat amb el que està succeint. 
 
La Sra. Valls diu que no s’hauria d’obrar d’aquesta manera, defensant funcionar 
sense legalitat, que el que caldria fer seria modificar la normativa introduint 
excepcions per tal d’evitar la destrucció de l’important teixit esportiu que existeix a 
Catalunya.    
 
El Sr. Gonzalo recolza l’argument de la poca entitat de la qüestió davant d’altres fets 
més importants, i manifesta que mentre que amb aquesta actuació probablement 
s’aconseguirà una minsa recaptació, en supòsits de frau fiscal sembla que 
simplement es miri cap un altre cantó.   
 
Posada a votació es aprovada pel vot unànime dels regidors assistents, sis regidors 
de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA.  
  

15. PROPOSTA D'ACORD PER DECLARAR LA IL·LEGITIMITAT D'UNA PART 
DEL DEUTE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
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L’alcalde exposa que la proposta la presenten conjuntament ICV-EUiA, PSC i I-ERC, 
i els dóna la paraula per defensar-la. 
 
El text és com segueix: 
 
“Atès que els grups Parlamentaris del Congrés de Diputats de PSOE i PP van 
presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional el dia 30 d’agost de 
2011 en lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 
14h del dia 1 de setembre. Aquesta reforma va consagrar la obligatorietat del 
pagament del deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública per 
garantir el benestar de la ciutadania.  
 
Atès que, el deute públic representa avui un dels principals problemes de les 
institucions públiques i que aquest avui afecta quotidianament a la vida de la 
ciutadania i als serveis públics degut a la obligatorietat de les institucions de fer 
front prioritàriament al deute per damunt dels serveis públics i el manteniment de 
les estructures de solidaritat i benestar. 
 
Atès que la renegociació de crèdits amb el BBVA per part del Govern Municipal de 
Santa Eulàlia de Ronçana per valor d’1.711.606,- €, aprovada en el ple del 29 de 
setembre de 2011, i la concertació d’un crèdit ICO per valor de 236.324,56 €, 
aprovat pel ple municipal el dia 24 de novembre de 2011, ja va suposar un augment 
molt important dels interessos a que ha de fer front el nostre Ajuntament. 
 
Atès que a Santa Eulàlia de Ronçana el compliment de la obligatorietat del 
pagament del dèficit, consagrat constitucionalment pel bipartidisme espanyol 
impulsor de l’austericidi, està comportant patiment a la ciutadania en forma de 
reducció de serveis a la ciutadania com la supressió del servei de bus municipal, la 
disminució de l’oferta de places d’escola bressol, el deteriorament del servei de 
recollida d’escombraries des dels punts de vista del seu cost econòmic i de 
l’eficiència de reciclatge de materials, o la manca d’atenció de la via pública o la 
manca de partides suficients per ajudar aquells que pateixen la crisi, amb 
inexistència total de cap programa municipal per fer-li front en especial amb els 
immersos en processos de desnonament que avui és present en el nostre municipi i 
un llarg etc. 
 
Atès que el govern municipal de Santa Eulàlia de Ronçana ha augmentat en 2,26 
milions d’euros el deute de l’ajuntament en només un any passant de 4.989.000 
euros el 2011 a 7.249.000 d’euros el 2012 segons publica el Ministeri espanyol 
d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Atès que tot aquest deute nou es al Pla de Pagament de Proveïdors 2012 impulsat 
pel Ministeri d’Economia i d’Hisenda per seguir beneficiant la banca privada, ja que  
el govern central va donar diners públics a la banca privada a un interès inferior a 
l’1% i que aquesta n’ha tornat a prestar a les administracions públiques a un elevat 
interès del 5,54%. En el cas de Santa Eulàlia de Ronçana han estat 2.910.811,85 
els euros públics que han passat per aquest mecanisme pervers en benefici de la 
banca privada. 
 
Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els 
efectes del deute extern en el seu informe de 2012.08.13, "les càrregues excessives 
de deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el 
desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels 
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serveis socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes 
internacionals d'alleugeriment del deute". I així mateix, la Resolució aprovada pel 
Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en sessió de 5 de juliol de 2012 
"Recorda que tot Estat té la responsabilitat primordial de promoure el 
desenvolupament econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte, té el 
dret i l'obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s'ha 
de veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes" i 
"Afirma que, des del punt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb 
fons oportunistes en condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat 
dels governs per a complir les seves obligacions en matèria de drets humans, 
especialment els drets econòmics, socials i culturals". 
 
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes en 
la legislació internacional, i sabem que la cancel·lació dels deutes il·legítims han 
estat possibles en el passat, tant a Europa com a països en vies de 
desenvolupament, i que aquesta cancel·lació es relaciona amb un alleujament 
immediat de les necessitats bàsiques de la població.  
 
Atès que tot i no està reconegut pel dret internacional si que NNUU recomana que 
les legislacions nacionals contemplin les causes d’il·legítimat del deute  i els casos 
recents del govern Noruec i Equatorià ens demostren que els poders públics poden 
fonamentar-se en aquesta il·legitimitat per negociar o anular part del seu deute 
contret. 
 
Atès que per part dels moviments socials, juristes, organismes internacionals etc 
està consensuat reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute el fet d’ utilitzar 
mecanismes politics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del 
deute o les decisions politiques que augmenten aquest en contra de l’interès general 
de la població. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- El ple Municipal considera il·legítims els interessos contrets amb les entitats 
financeres privades prestatàries del capital de 2.910.811,85 euros prestats en el 
marc del “Plan de Pago de Proveedores 2012” on s’han aplicat interessos del 5,54% 
per diners públics que aquestes entitats financeres han obtingut a interessos 
inferiors a l’1%. 
 
Segon.-  El Ple insta al govern municipal a quantificar la xifra total d’aquest 
interessos i a emprendre les accions legals necessàries davant la justícia espanyola, 
europea i internacional per aconseguir la nul·litat  d’aquest deute il·legítim”. 

 
Intervencions. 
 
El Sr, Blanch diu que entén que no li pertany defensar-la, al no haver-la elaborat, 
però en tot cas si voldria com a recolzament, que s’afegís un paràgraf relatiu al que 
assenyala l’article 135 apartat 4 de la Constitució Espanyola, sobre les possibilitats 
de superació dels dèficits en supòsits extraordinaris. 
 
El Sr. Gonzalo assenyala que farà una defensa molt breu, en primer lloc diu que es 
podrien analitzar les causes per las quals l’ajuntament ha arribat i es troba en 
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aquest punt, i quines són les possibles solucions. Però la declaració d’il·legitimitat 
del deute es bassa en un deficiència crònica de finançament als ajuntaments. A 
Santa Eulàlia l’equip de govern ha considerat necessari demanar un préstec. Però 
els diners han sigut prestats primer a la banca a l’1 per cent, i la mateixa banca els 
ha prestat a l’ajuntament després al 5,5 per cent. Aquest diferencial de 4 punts és 
il·legítim, i en lloc d’utilitzar-lo per finançar a la banca, s’hauria d’haver utilitzat per 
finançar a la gent.  
 
El Sr. Cabot diu que no volen tornar a discutir la conveniència de demanar el 
préstec, ja que l’opinió contraria d’I-ERC és suficientment coneguda, però sí volia dir 
que el què havia induït i provocat que l’ajuntament s’endeutés d’aquest forma era 
l’estat espanyol, que en tot cas hauria d’haver possibilitat que els crèdits es 
tornessin en condicions favorables pels ajuntaments, i no les que ha consentit. 
 
La Sra. Valls diu que l’equip de govern considera el redactat incorrecte, i  
demagògic. En primer lloc perquè l’ajuntament es va trobar amb una disposició 
d’obligat compliment, i amb unes condicions predeterminades. En segon lloc, perquè 
no explica el motiu pel qual precisament Santa Eulàlia, i no altres pobles dels 
voltants, s’ha trobat en aquesta situació tan precària. Finalment, perquè defugint de 
l’origen, deriva en una crítica a les decisions presses per l’actual govern municipal.    
 
El Sr. Cabot es mostra obert a efectuar modificacions, que no alterin el fons.  
 
El Sr. Alcalde li recorda que el text alternatiu ja se’ls havia fet arribar, i ho havien 
rebutjat. Respecte del text que ara pretenien que s’aprovés, també li recorda que el 
deute de l’ajuntament ho havien generat ells mateixos a l’anterior mandat. 
 
El Sr. Blanch manifesta que tots estarien d’acord en que els interessos fossin més 
baixos, i davant la polèmica suscitada demana que es deixi sobre la taula, per a que 
es pugui consensuar el redactat. 
 
Després de deliberar, els proposants retiren la Moció.   
 

16. PROPOSTA D'ACORD PER DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM 
LA FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 

 
El Sr. Vilageliu, en nom d’I-ERC, la defensa argüint que simplement les obvietats i 
els símbols es podien entendre o no entendre. Així, era clar l’existència d’una 
comunitat mes enllà de Fraga a l’oest, i mediterrània avall i amunt, on cada zona de 
manera autodeterminada tindrà capacitat en algun moment de generar una nació, 
que serà nova, lliure i potent. Aquesta festa és un símbol que uneix, i a la vegada 
un repte que mobilitza per tirar endavant, perquè el dia de San Joan sigui la festa 
dels Països Catalans. 
 
El text es com segueix: 
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris 
de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant 
per les Illes Balears, La Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 ençà, 
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de 
la nostra nació. 
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Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat  al llarg dels segles i la 
seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions 
polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps. 
 
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris 
que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació 
d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això que hem exposat, el Ple d’aquest Ajuntament APROVA: 
 
Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan 
com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Segon.- D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan 
la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en 
una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que 
emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó 
a la nostra localitat. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a la flamacanigó@omnium.cat 
o al carrer de la Diputació, 276, pral. 08009 de Barcelona.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Blanch diu que també estan d’acord i els agradaria que el País València i les 
Balears, es pugessin afegir. 
 
El Sr. Gonzalo diu que tot i que votarà favorablement, volia fer dues observacions. 
Per una banda que la festa de San Joan no tan sols era la festa del territoris que es 
detallen, sinó que tenia un caire més universal, i també es celebrava a Islàndia, a 
Hèlsinki, Finlàndia, a Bolívia, a la Argentina, o a Guadalajara i Extremadura. D’altra 
banda, que li costava d’entendre el concepte de Països Catalans, igual que no es 
parlava de països francesos, alemanys o espanyols, considerava que les concepcions 
s’haurien de fonamentar més en dades científiques que en una historiografia 
romàntica. 
 
La Sra. Valls manifesta que sí ho consideraven oportú, que entenien l’idea dels 
Països Catalans com un concepte clar, que reforçava la identitat nacional. Que 
Catalunya caminava cap a la independència de l’Estat Espanyol, i tot i que la resta 
de països que en formaven part encara no estaven en aquest moment, cadascú 
devia fer el seus passos, i de segur que els farien, fins aconseguir objectiu últim. 
Afegí, que inclús considerava que s’hauria d’organitzar un curs per poder explicar el 
concepte de Països Catalans, el seu origen, desenvolupament i la gent que ho va 
reivindicar. 
  
Posada a votació és aprovada pel vot unànime dels regidors assistents, sis regidors 
de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA.  
  

mailto:flamacanig%C3%B3@omnium.cat
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17. PROPOSTA D'ACORD INSTANT A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 

HIPOTECÀRIA PER REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA 
I ALTRES MESURES PER EVITAR DESNONAMENTS 

 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Exojo per defensar la proposta. 
 
El text és com segueix: 
 
 
“Atès que amb l’esclat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de milers de 
famílies han arribar a una situació límit que no els permet cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. 
 
Atès que les previsions, segons les dades del Consell General de Poder Judicial, que 
entre 2011 i 2013 les execucions hipotecàries podrien arribar a les 500.000 famílies 
a tot l’Estat. 
 
Vist que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua de seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària 
interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb 
la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context 
de crisi passa en la majoria dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària 
s'adjudica l'habitatge per un valor molt inferior al de taxació i segueix reclamant el 
pagament del deute restant, més els interessos i costes judicials, a les persones en 
situació d'insolvència, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc, així 
com embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre l'habitatge, milers de 
famílies s'enfronten a una condemna financera de per vida que es tradueix en una 
condemna a l'exclusió social i l'economia submergida. 
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquin els 
habitatges pel un valor molt inferior al taxació no només és anòmala i no té 
comparativa amb les legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més 
era desconeguda per les famílies quan van signar els contractes hipotecaris, fet que 
se suma a la publicitat enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria 
d'aquestes 
hipoteques, a la sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió 
utilitzat en els contractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot 
tipus de clàusules abusives, com és el cas de les clàusules sòl. 
 
Vist que és inadmissible que en un Estat social i democràtic de dret s’estiguin 
produint centenars de milers de desallotjaments al mateix temps que existeixen 
més de 2 milions de pisos buits que no estan complint amb la seva funció social. 
 
Vist que els desallotjaments aboquen a la pobresa i a l’exclusió social a centenars de 
milers de famílies. 
Això significa marginar-les, estroncant els seus projectes de vida, trencant la seva 
estabilitat, dinamitant el seu desenvolupament al mateix temps que destrueix el 
teixit social dels barris. Cada desallotjament és una situació d’emergència vivencial 
ja que la llar d’una persona, d’una família, és molt més que el lloc on es viu, és la 
base en la qual es sustenta el seu desenvolupament personal i familiar. 
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Vist que els costos que generen els desnonaments, tant a nivell econòmic com a 
nivell social, recauen sobre l’administració local i acaben revertint sobre el conjunt 
de la societat, ja que una vegada produït el desnonament, reintegrar la família a la 
societat és una empresa difícil i que requereix d’uns recursos 
econòmics i unes prestacions ingents que desbordaran els ja sobrepassats serveis 
socials. 
 
Atès que els desnonaments per motius econòmics vulneren l’actual marc jurídic, ja 
que el dret a l’habitatge és un mandat constitucional, recollit en l’article 47 de la 
Constitució espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne 
i adequat. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les 
normes pertinents per fer efectiu aquest dret ... ". Però també en l'article 33, que 
limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social 
(i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament als pisos buits acumulats per bancs 
i caixes), o a l’article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos 
d’execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió). Així com els 
compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'estat espanyol 
en ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre d’altres, la Declaració 
Universal de 
Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, socials i 
Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General núm. 4, 
que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat, i l'Observació General 
núm. 7, que defineix els desallotjaments forçosos com una de les principals 
vulneracions del dret a l'habitatge. 
 
Atès que tot el que s’ha exposat depèn bàsicament d’una normativa de competència 
estatal, però els seus efectes dramàtics es concreten en l’àmbit municipal, ja que és 
als ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades 
a la recerca d’ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement 
perjudicats: en primer lloc, perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus 
ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos són més 
escassos que mai, reben moltes de les peticions d’ajuda de les persones i famílies 
empobrides. 
 
Atès que la pèrdua d’habitatge priva la persona o la família de tota residència i que, 
al mateix temps, l’absència de residència els exclou de tota via administrativa 
comportant per això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-
se tant professionalment com familiarment. 
 
Atès que hi ha també una gran quantitat de població, sobretot joves, amb dificultats 
per accedir a un primer habitatge a causa de la situació econòmica actual. 
 
Per tot això, Independents-ERC proposa a aquest ple municipal l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer: Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca i altres organitzacions socials, que aprovi una modificació 
de la regulació hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament 
retroactiva, de manera que, en els casos de deutors de bona fe, si el banc executa 
la hipoteca i es queda amb l'habitatge, la totalitat del deute (principal, més 
interessos i costes judicials) quedi liquidat, tal com succeeix en altres països de la 
UE o als EUA. 
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Segon: Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures 
necessàries per paralitzar i donar solució als desnonaments de les famílies en 
situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Per als desnonaments ja produïts, 
que s’aprovin amb caràcter d’urgència mesures destinades a què els milers de pisos 
buits que estan acumulant les entitats financeres com a conseqüència d’aquests 
embargaments, siguin posats immediatament a disposició de les famílies 
desnonades i sense recursos en règim de lloguer social, no superant mai el 30% de 
la renda familiar disponible, tal com recomanar el Banc Central Europeu. 
 
Tercer: Estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per paralitzar els 
desnonaments, creant una comissió mixta en què participin representants del ple 
municipal i de les associacions d’afectats, veïnals i altres organitzacions socials 
coneixedores de la problemàtica, així com els tècnics municipals necessaris. 
L'objectiu principal d'aquesta comissió serà buscar alternatives que evitin els 
desnonaments per motius econòmics. En els casos que no sigui possible, garantir el 
reallotjament digne de les famílies afectades. 
 
Quart: Actualitzar el cens d’habitatges desocupats del municipi, que inclogui també 
aquelles promocions d’habitatge desocupat o inacabat, en mans de les entitats 
financeres o de les promotores immobiliàries. 
 
Cinquè: Mediar amb les entitats financeres perquè facilitin mantenir-se en el seu 
habitatge actual, mitjançant un arrendament a la família expropiadora, vetllant 
perquè en cap cas el lloguer superi el 30% dels ingressos familiars. 
 
Sisè: En cas d’efectuar-se el desnonament, establir un protocol d’actuació 
d’urgència per tal de trobar solucions per als casos de famílies desnonades, a través 
d’habitatges de lloguer, d’acord amb les possibilitats econòmiques de les persones 
afectades. 
 
Setè: Donar trasllat d’aquests acords al Deganat del Jutjat, al Consell de Ministres, i 
en especial al Ministeri d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups 
parlamentaris del Congrés dels diputats i el Senat, al Parlament Autonòmic, a la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca i a les associacions de veïns de Santa Eulàlia 
de Ronçana”. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Exojo manifesta que la proposta tenia un doble valor, perquè era 
paradigmàtic de l’actuació municipal, i per la importància que tenia en si mateix. Per 
fer la defensa de la proposta inicia el resum del contingut, al·legant que  n’era 
suficientment coneguda per haver-se presentat altres vegades. Destaca la 
importància de la dació en pagament, ja que afecta a moltes famílies; el dret a 
l’habitatge i el reconeixement constitucional i autonòmic; la situació hipotecaria que 
per moltes persones esdevindria una situació límit, impedint el seu 
desenvolupament; l’actuació de les entitats bancàries, en gran mesura origen del 
problema, que ara es tornaven a aprofitar de les circumstàncies. Per tot plegat 
consideraven que la situació no tenia comparació amb la normativa de cap altre 
país, entenent que era abusiva. Per altra banda existien pisos buits, que amb 
independència del dret a la propietat, constituïen una injustícia. Que els 
desallotjaments provocaven pobresa i marginació i acreditaven la importància de la 
moció.   
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A continuació el Sr. Exojo llegeix íntegrament els següents punts de la proposta: 
Primer, Segon, Tercer; Quart, Cinquè, Sisè i Setè.  
 
El Sr. Exojo continuà la seva intervenció manifestant que la moció era 
paradigmàtica de l’actuació municipal perquè l’equip de govern sempre posava 
l’excusa dels problemes econòmics. Que l’anterior vegada se’ls havia dit que a Santa 
Eulàlia no hi havia desnonats. Que ara per consensuar-la, se’ls demanava que es 
redueixi al recolzament a la plataforma d’afectats per les hipoteques de la Vall del 
Tenes. Que els hi semblava que l’equip de govern confon valor amb preu, i que 
l’aprovació dels 7 punts en cap cas no suposaria una despesa per a l’ajuntament.  
 
En aquest moment, l’alcalde demanà al regidor que anés finalitzant la seva 
exposició, que amb més de deu minuts, resultava reiterada.  
 
El Sr. Exojo conclou dient que l’equip de govern sempre posava l’excusa de la 
manca de diners, que ja ni havia prou, i que era l’hora d’exposar les idees.  
 
El Sr. Gonzalo manifestà que pel que s’havia adonat, entenia que CiU votaria en 
contra d’aquesta proposta, però que disposava d’una altra proposta, que havia estat 
aprovada per l’ajuntament de Bigues i Riells, amb el recolzament de CiU, i que tal 
vegada es podria utilitzar a Santa Eulàlia, o elaborar-ne una de semblant.  
 
Sense més intervencions, l’alcalde procedí a contestar al Sr. Exojo, posant de relleu 
la inexactitud de las seves paraules, perquè del set punts estaven d’acord en tres, 
els més importants, i no pas amb un, com havia dit; perquè tampoc no era veritat 
que quan es produïa un desnonament, l’ajuntament mirés cap a un altre costat, sinó 
que ben al contrari, com ja devia saber, des de la regidoria de Serveis Socials, se’ls 
donava tot el recolzament possible, perquè el protocol que demanava ja estava 
implantat, i s’aplicava; i perquè si de veritat, en el fons, pretenien que s’aprovés la 
proposta, no podien ignorar a una entitat, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
integrada també per gent de Santa Eulàlia, que estava preocupada i treballava en 
aquest assumpte, i a la que calia donar-li tot el recolzament. Per tot, entenia que els 
punts acordats amb l’equip de govern eren el més importants pels afectats, i prou 
importants per aconseguir posar-se d’acord i haver aprovat la proposta. Finalment 
lamenta que I-ERC no ho acceptés, i resta, en el seu cas, a l’examen d’una nova 
proposta. Al Sr. Gonzalo li contesta que la proposta que s’havia aprovat a Bigues i 
Riells, no s’havia plantejat a Santa Eulàlia. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde, malgrat la protesta del Sr. Exojo que demanava continuar 
intervenint, considera suficient l’exposició i el debat, i sotmet a votació la proposta 
amb el següent resultat:  
  
Posada a votació es rebutjada pels vots en contra del sis regidors de CiU, i un del 
PP. Voten a favor els tres regidor d’I-ERC, el dos regidors del PSC i un regidor 
d’ICV-EUIA.  

 
18. PROPOSTA D'ACORD PER A GARANTIR EL DRET UNIVERSAL ALS 

SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D'ENERGIA I AIGUA POTABLE 
 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Gonzalo per defensar la proposta. 
 
El text és com segueix: 
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“Atès que les conseqüències de l’anomenada crisi econòmica i la pèrdua de drets 
laborals i socials estan provocant a  tot el país, i també a Santa Eulàlia un increment 
de l’atur sense protecció social, amb situacions límits de pobresa i risc d’exclusió 
social. 
 
Atès que aquesta situació està provocant que un nombre creixent de persones 
tinguin dificultats o impossibilitat d’accedir als consums bàsics de la llar, com 
l’aigua, llum, i gas-oil per calefacció. 
 
Acords 
 

1. Elaborar i posar en marxa un Programa de Garantia Social dels Consums 
Bàsics de la Llar a Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objectiu de fer efectiu el 
dret universal als subministraments bàsics d’aigua i energètics (per a llum, 
calefacció i cuina) i evitar, en tot cas, la possibilitat que es produeixin talls 
d’aigua o d’electricitat en situacions o risc de vulnerabilitat social. 
 

2. Crear  abans de finals d’any els dispositius d’implementació del Programa i 
dotar a aquest d’una partida pressupostaria suficient en el pressupost de 
l’exercici 2014 i posteriors. 
 

3. Instar a la Generalitat de Catalunya a regular per llei el dret ciutadà als 
subministraments bàsics de la llar, així com les obligacions de les 
companyies proveïdores en relació  les llars, famílies i persones socialment 
vulnerables”. 

Intervencions. 
 

El Sr. Gonzalo diu que tal com ja s’havia comentat en altres ocasions, el pas previ a 
les situacions de desnonament són les pèrdues progressives d’altres coses, entre 
elles, les dificultats per fer front als subministres d’aigua, llum, calefacció, etc... Que 
entenia que aquestes situacions es contemplaven des de Serveis Socials, i que 
lògicament comportaven una despesa afegida per a l’ajuntament. Per això la 
proposta no pretén que es faci més del que ja es fa, sinó que s’instrumenti com un 
dret dels ciutadans, i no com una caritat, el que és molt important per a la dignitat 
de les persones.    
 
El Sr. Exojo diu que totes aquestes mocions estan relacionades, i lamenta que no 
s’aprovés la moció anterior, perquè si per alguna cosa han de servir els ajuntaments 
és per cuidar-se al menys una mica dels seus ciutadans, amb propostes concretes.  

 
El Sr. Blanch diu que està d’acord però voldria saber si es podria afegir que als ajuts 
per mantenir aquest subministres bàsics, per qüestions de transparència i 
informació, s’adjuntés informe periòdic relacionant el nombre de famílies acollides, 
les actuacions realitzades, i propostes de futur, de manera que tothom ho conegués. 

 
La Sra. Valls diu que l’ajuntament en la mesura de les seves possibilitats ja atén les 
famílies necessitades, i per això es va ampliar el pressupost, però desplegar ara 
aquest protocol faria més feixuga l’assistència. En qualsevol cas, com sigui que es 
comparteix l’esperit, podien votar a favor de modificar-se o eliminar el segon punt, 
que implica comprometre recursos indeterminats que l’ajuntament no pot garantir.      
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El Sr. Gonzalo diu que sense el segon punt la moció és buida de contingut, ja que 
del que es tracta és d’adquirir un compromís econòmic, perquè la voluntat ja es 
dóna per suposada. 
 
El Sr. Alcalde insisteix en el fet que amb la redacció existent, no val consignar 
qualsevol import en la partida corresponent, a l’indicar que aquesta ha de ser 
“suficient”, no es compliria dotant-la amb menys del que es demanés, i menys en el 
present moment pel pressupost de 2014. 
 
El Sr. Blanch manifesta que coneix que dintre del pressupost ja existeix una partida, 
i d’aquesta dotació s’ajuda a les famílies a pagar la llum, l’aigua, etc., pel que es 
podria afegir la frase “partida pressupostaria....dintre del possible.”      
 
La Sra. Valls diu que a més d’atendre el cost dels subministraments de llum i aigua, 
l’ajuntament també estava atenent moltes altres necessitats que el Serveis Socials 
també consideren prioritaris, l’última unes ulleres per una persona que no podia 
prescindir-ne, i en aquesta situació, la frase dintre del possible, resultava ambigua, 
perquè no concretava un ajut determinat. 
 
Posada a votació es rebutjada pel vot en contra del sis regidors de CiU i un del PP. 
Voten a favor els tres regidor d’I-ERC, el dos regidors del PSC i un regidor d’ICV-
EUIA.  
 

19. PROPOSTA D'ACORD EN RECOLZAMENT A LA ILP PER UNA RENDA 
GARANTIDA 

 
L’alcalde dóna la paraula al Sr. Gonzalo per defensar la proposta. 
 
El text és com segueix: 

“Atès que un nombre important de ciutadans del nostre país, i en particular del 
nostre poble, es troben en una  situació de risc d’exclusió social. 

Atès que la Renda Garantida Ciutadana es una prestació econòmica per garantir que 
tothom tingui uns ingressos per sobre del llindar de la pobresa, d´ acord amb l´ 
article 24.3 de l´ Estatut d´ Autonomia de Catalunya. 

Atès que ja hi ha vigent una llei de la Generalitat de Catalunya (llei 13/2006 que 
estableix l´indicador de rendes de suficiència per a la valoració de l’ estat de 
necessitat que fixa la quantia de 664 euros mensuals per 12 pagues l’ any. 

Atès que aquesta renda es una prestació de caràcter individual però amb un requisit 
d’ accés vinculat a la situació econòmica de la persona, i en el seu cas , del nucli 
familiar o de convivència. La persona que cobri la renda mínima té unes obligacions 
i entre elles, no pot rebutjar una oferta de treball adequada a les seves capacitats. 

Atès que la renda mínima es un dret suplementari, és el dret a cobrar la quantitat 
necessària per que, sumada als ingressos que ja es tingui per qualsevol raó s´arribi 
als 664 euros mensuals. 

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

Primer.-Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació 
locals. 

Segon.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l' esmentada Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP).  

Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats del municipi. 

Així també l’Ajuntament vol animar a les veïnes i veïns de Santa Eulàlia , així com a 
les entitats, sindicats i partits a signar la ILP i col·laborar en la recollida de 
signatures”. 

Intervencions. 

El Sr. Gonzalo diu que curiosament la moció que es debat al final representa  també 
el final d’una cadena, quan no es pot atendre el cost del subministres o quan hi han  
desnonaments és per manca d’ingressos, i malgrat les ajudes pels subministraments 
o l’habitatge, sense ingressos la situació és la mateixa. Per això un grup de 
ciutadans han fet una iniciativa legislativa perquè es compleixi un precepte de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableix que tots el ciutadans tenen dret a 
una renda bàsica. Això que es pensaria que tan sols pot estar a l’abast de països 
rics, es podria demostrar que és factible, a més de ser una inversió. Però al marge 
d’aquestes qüestions, entén que es tracta de justícia social, resultant inadmissible 
que una persona no pugui menjar per no tenir diners.    

El Sr. Vilageliu diu que estan d’acord i que en aquest cas, en la proposta s’exigeix 
ben poc, tan sols la intenció d’arraconar la pobresa. 

Posada a votació és aprovada pel vot unànime dels regidors assistents, sis regidors 
de CiU, tres d’ I-ERC, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ ICV-EUIA.  

 
20. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

 
20- 1. Moció d’urgència: Proposta d'acord sobre la situació actual dels joves 
a Catalunya. 
 
L’alcalde diu que aquesta moció s’havia presentat a última hora pel PSC, i potser no 
resultava urgent la seva aprovació en aquests moments, però com que la situació 
dels joves sí ho era, considerava que es devia debatre. 
 
Sotmesa la urgència a votació s’aprova per unanimitat de tots el regidors. 
 
El text és com segueix: 
 
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de 
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels 
col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi 
econòmica. 
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La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 
52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16 a 19 anys 
arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur. 
L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa 
només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de llarga 
durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), deixant de ser un 
fenòmen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Però l'anàlisis de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de 
la Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc 
d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves 
possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor preparada és una 
generació hipotecada de per vida davant la poca efectivitat dels actuals governs per 
a trobar solucions i treballar pel present i el futur del país. 
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha 
acordat la celebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a 
Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució 
aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 95 entitats 
juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la 
taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere les 
dades no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar els esforços de tot un 
país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no invertir en 
el país, esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions reals si no volem 
que Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
Primer.- Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual de 
la joventut, al Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Continuar des de l'Ajuntament la recerca de mesures contra l’atur juvenil 
que de manera transversal impliqui a totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant les 
polítiques de Joventut, educatives i de promoció econòmica i creació d’ocupació 
adreçades especialment als i les joves. 
Tercer.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que posi en marxa un 
pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de 
nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que 
permetin avaluar el seu compliment. 
 
Quart.- Instar a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i a les institucions 
Europees, a destinar els fons europeus a mitigar la situació crítica en matèria 
d’ocupació juvenil.  
Cinquè.- Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu 
incrementant els recursos destinats a investigació. 
 
Sisè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de 
diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i 
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entitats municipalistes per pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la 
reducció de l'atur juvenil. 
 
Setè.- Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació  d'un fons 
destinat a l'anomenada “herència universal”, que es dedicaria a cada jove que 
hagués acabat amb èxit els seus estudis obligatoris i que presentés un projecte 
acadèmic, professional o personal,  per ser finançat amb criteris progressius. 
 
Vuitè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de 
recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, 
orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als 
orientadors del SOC. 
 
Novè.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Blanch diu que de la simple lectura del text, es constatava la gravetat del 
problema que afectava als joves.  
 
El Sr. Vilageliu manifesta que també recolzen la moció. 
 
El Sr. Gonzalo es manifesta en el mateix sentit, apuntant l’existència de situacions 
com ara que el “Centro Superior de Investigaciones Cientificas”,  (CSIC), estigues a 
punt de tancar les portes per no poder atendre un deute, quan l’import d’aquest 
resultava equivalent al cost de construcció  de 2 quilòmetres del tren d’alta velocitat 
(AVE).  
 
La Sra. Valls manifesta que l’equip de govern també estava a favor. 
 
Posada a votació és aprovada pel vot unànime dels regidors assistents, sis regidors 
de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP i un regidor d’ICV-EUIA.  

 
20. 2 .- Moció d’urgència: Proposta d'acord sobre Modificació de Crèdits. 
 
L’alcalde diu que aquesta moció també s’havia elaborat a última hora per l’equip de 
govern, i recentment se’ls havia enviat als grups, lamentant que no s’hagués pogut 
passar amb anterioritat. 
 
Sotmesa la urgència a votació s’aprova amb el vot favorable del sis regidors de CiU, 
dos del PSC, un regidor d’ICV-EUIA i un regidor del PP. Voten en contra tres 
regidors d’I-ERC. 
 
El text  és com segueix: 
 
Expedient de modificació dels crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 3./2013. 
 
Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de 
modificació de crèdits pressupostaris 3/2013, per la qual es proposa: 
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La modificació de crèdits número 3/2013 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica: 
 

a) Crèdit extraordinari i Suplement de Crèdit per assignar crèdit per a la 
realització d’unes despeses, específiques i determinades que no poden 
demorar-se fins al següent exercici, per les que no existeix crèdit o el crèdit 
és insuficient i no ampliable. 

 
b) Transferència entre partides pressupostàries de diferents capítols de 

despesa. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de juliol de 2013. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les 
bases d’execució del pressupost per a l’any 2013. 
 
És pels motius anteriorment exposats, es proposa al ple  l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit de Crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit per la realització d’unes despeses específiques per import de 82.912,42 
euros, finançades amb majors ingressos compromesos sobre les previsions de la 
venda de la parcel·la de Can Magre: 
  

a) Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per 
import de 66.157,41 euros, finançades mitjançant majors ingressos 
compromesos sobre les previsions de la venda de la parcel·la de Can Magre. 

 
MODIFICAC.DE CRÈDIT  3 - 2013       
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial 
Modificació 

Consignació 
Final 

          
  Urbanisme       

1/151/609006 Modificació puntual PPO-5 El Rieral                -    3.630,00 3.630,00 
  Via Pública       

3/155/619012 Pavimentació aparcament pavelló                -    9.114,00 9.114,00 
3/155/619013 Pavimentació accés pavelló                -    17.644,81 17.644,81 
3/155/619014 Pavimentació carrer de la Sala                -    11.381,45 11.381,45 
3/155/624000 Elements de transport la Brigada                -    4.500,00 4.500,00 

  Medi Ambient       
3/170/623001 Inversió en contenidors                -    3.704,29 3.704,29 

  Cultura       
2/330/623000 Equips de so                -    3.302,59 3.302,59 

  Esports       
4/341/623002 Cistelles pavelló                -    12.880,27 12.880,27 

  Administració General       

1/920/466003 Aportació Associació Municipis per la Independència                -    0,00 0,00 
          
  Total increment   66.157,41   
          

Ingressos en augment       
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MODIFICAC.DE CRÈDIT  3 - 2013       
A) CRÈDIT EXTRAORDINARI       

Aplicació Concepte 
Previsions 

Inicials 
Modificació 

Consignació 
Final 

          
60000 Venda de pacel·les de Can Magre 137.087,58 66.157,41 203.244,99 

          
  Total increment   66.157,41   

 
b) Suplement de crèdit per import 16.755,01 euros finançades amb majors 

ingressos compromesos sobre les previsions de la venda de la parcel·la de 
Can Magre. Aquest suplement de crèdit articularà la transferència de crèdit 
dels 16.755,01 euros que es finançaven amb recursos ordinaris (veure annex 
d’inversions 2013) de despesa de capital a despesa corrent. 

 
MODIFICAC.DE CRÈDIT  3 - 2013       
B) SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

inicial 
Modificació 

Consignació 
Final 

          
  Via Pública       

1/155/60000 
Inversions en terrenys Urbans Aparcament Camp de 
Futbol     6.300,00  6.300,00 12.600,00 

  Sanejament, proveïment i distribució d'aigües       
3/162/609002 Connexió clavegueram Barri del Bonaire Can Franch   82.334,34  4.116,72 86.451,06 
3/162/609003 Connexió clavegueram Barri de la Serra   66.765,81  3.338,29 70.104,10 

  Joventut       
4/924/609005 Local PIJ     3.000,00  3.000,00 6.000,00 

          
  Total increment   16.755,01   
          

Ingressos en augment       

Aplicació Concepte 
Previsions 
Inicials * 

Modificació 
Consignació 

Final 
          

60000 Venda de pacel·les de Can Magre 203.244,99 16.755,01 220.000,00 
          
  Total increment   16.755,01   

          
* Considerem que les previsions inicials contenen ja els increments del Crèdit Extraordinari 

 
c) Transferència entre partides per import de 16.755,01 euros, que es finança 

mitjançant baixa de crèdits de despeses de capítol 6. Aquesta mateixa baixa 
de crèdits queda compensada pel suplement de crèdit, essent nul l’efecte net 
en les aplicacions pressupostàries cedents. 

 
MODIFICAC.DE CRÈDIT  3 - 2013       
C) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

inicial 
Modificació 

Consignació 
Final 

          
  Via Pública       

3/155/210001 Conservació i Manteniment Via Pública 50.000,00 15.650,01 65.650,01 
  Cultura       

2/334/489001 Subvencions entitats locals-culturals 15.000,00 157,50 15.157,50 
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  Administració General       
7/920/466001 Aportació Associació Catalana de Municipis 1.490,00 2,00 1.492,00 
7/920/466003 Aportació Associació Municipis per la Independència                -  945,50 945,50 

          
  Total increment   16.755,01   
          

Despeses en reducció       

Aplicació Concepte 
Previsions 
Inicials* 

Modificació 
Consignació 

Final 
          
  Via Pública       

1/155/60000 
Inversions en terrenys Urbans Aparcament Camp de 
Futbol 12.600,00 6.300,00 6.300,00 

  Sanejament, proveïment i distribució d'aigües       
3/162/609002 Connexió clavegueram Barri del Bonaire Can Franch 86.451,06 4.116,72 82.334,34 
3/162/609003 Connexió clavegueram Barri de la Serra 70.104,10 3.338,29 66.765,81 

  Joventut       
4/924/609005 Local PIJ 6.000,00 3.000,00 3.000,00 

          
  Total reducció   16.755,01   

          
* Considerem que les previsions inicials contenen ja els increments del Suplement de Crèdit 

 
Segon.-  Publicar l’anterior acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, 
durant quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que 
no es presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat 
d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i 
RD 500/1990.  
 
Tercer.- Aprovar el nou annex d’inversions per 2013 modificat per la present 
modificació de crèdit, un cop aquesta sigui aprovada definitivament. 
 
Intervencions. 
 
Es dóna la paraula al Sr. Montes que manifesta que la modificació es fa per adaptar 
el pressupost a la realitat diària, i ara hi havien unes inversions que es devien 
reflectir, com les derivades de la donació d’un benefactor, consistents en l’adequació 
dels accessos, pel que s’aprofitava l’excés de la permuta de les parcel·les de Can 
Magre, per dotar les inversions. Afegí que la urgència venia motivada per continuar 
amb l’objectiu de reducció del termini de pagament als proveïdors, i de no haver-se 
aprovat, l’acompliment de les obligacions de determinades inversions s’hagués 
enrederit fins al mes de novembre.  
 
El Sr. Cabot diu que ja s’havien manifestat en contra de la urgència, i tampoc entén 
que l’ajuntament es desprengui de patrimoni, per finançar obres que s’haurien 
d’efectuar d’altres formes, i en el seu cas, estudiaran si és possible impugnar la 
urgència d’aquest punt. 
 
El Sr. Blanch diu que el seu grup s’abstindria per no tenir informació. 
 
Posada a votació la proposta queda aprovada amb el vot favorable del sis regidors 
de CiU i un del PP. S’abstenen de votar dos del PSC i un regidor d’ICV-EUIA. Voten 
en contra tres regidors d’I-ERC. 
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21.-PRECS I PREGUNTES 
 
21.1 El Sr. Exojo diu que com no havia estat possible arribar a un acord sobre la 
dació en pagament, però  entenent que l’interès era compartit, com demostraven 
els ajuntaments que sí ho havien aprovat, pregava que s’impulsés un acord 
consensuant-lo entre la PAH i els grups polítics. 
 
21.2 El Sr. Vilageliu preguntà sobre quins eren els criteris que aplicava 
l’ajuntament, ateses les queixes dels veïns referides al pagament sencer de la taxa 
d’escombraries en solars sense edificar. 
 
El Sr. Montes contesta que tots el terrenys que tenen la qualificació de solar paguen 
la taxa complerta, que en cap cas existeixen percentatges, que el que sí s’efectuen  
són fraccionaments periòdics de l’import total de la taxa.  
  
21.3. El Sr. Vilageliu diu sobre l’accés a la xarxa de gas, que entenien que 
l’ajuntament havia pactat amb la companyia la instal·lació d’un punt de distribució 
al poble. 
 
L’alcalde contesta que l’ajuntament ja s’havia posat en contacte amb la companyia 
però els havien dit que encara no tenien la disponibilitat per fer-ho, i que tornessin 
a demanar-ho el mes de setembre. 
 
21.4. El Sr. Vilageliu sobre el nombre d’usuaris i l’accés als barris de la xarxa wifi. 
 
La Sra. Polo contesta que no es una xarxa wifi oferta per l’ajuntament, sinó que és 
d’una empresa privada i el que es va fer va ser facilitar la implantació. 
 
21.5. El Sr. Vilageliu sobre el nombre de participants en el concurs de fotografia per 
fomentar el reciclatge, quina valoració es feia, i si es farien altres campanyes per 
evitar les escampades de deixalles pel poble. 
 
El Sr. Moret contesta que el concurs d’INSTAGRAM, creat per motivar i conscienciar 
la gent havia tingut una trentena de participants, seleccionant-se pel reglament una 
quinzena i tres guanyadors, i tothom n’estava satisfet. Respecte al que havia dit el 
Sr. Vilageliu contesta que no era cert que existissin deixalles escampades pel poble, 
i al contrari, no devia recordar la situació en que es trobaven alguns indrets com ara 
la Sala, o els punt d’emergència, amb l’anterior sistema. El fet era que els resultats 
es podien considerar bastant positius i la mitjana de les cincs fraccions arribava al 
62 per cent, davant el 72 per cent del porta a porta, i a més s’havien d’adquirir més 
contenidors grocs perquè la gent reciclava més. 
 
El Sr. Vilageliu formula un prec perquè l’equip de govern mantingui informada a la 
comunitat educativa sobre el contingut de les converses amb el grup de pares i 
mares, que tenen la pretensió que s’obrin les portes de l’escola Font del Rieral el 
curs vinent, i també les que es mantenen amb el Departament, evitant que per la 
desocupació es malmeti una inversió feta en la seva totalitat amb diners públics.  
 
La Sra. Valls contesta que com es coneixia, per raons obvies, havien decidit 
concentrar la població infantil de 0 a 3 anys en un sol edifici, l’escola L’Alzina, on es 
donava un servei de molta qualitat, i permetia cobrir la demanda, ja que tothom 
que volia portar el seu infant, podia fer-ho. Així s’acomplien els requisits per 
garantir el servei, realitzar-ho amb qualitat i aconseguir una millor gestió i economia 
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dels recursos públics. En aquest curs la demanda a la baixa de places encara 
s’accentua, i sobren llocs, passant de 100 a 75. Respecte al fet que l’edifici tancat 
suposava malversar recursos públics podia estar d’acord, però tots tenien present 
que la resposta a aquesta afirmació més aviat era com s’havien pogut gastar tants 
diners públics en aquest projecte. Respecte a una futura utilització, era clar que no 
podia servir com escola bressol, ja que no es necessitava, i la natalitat disminuïa de 
manera accentuada, pel que calia buscar-ne una utilització, però la única proposta 
presentada era la d’un grup relacionat amb la pedagogia Waldorf, que seria per 
educació infantil i de primària, no d’escola bressol, però que també era cert que 
mantenia moltes similituds amb la pedagogia que s’havia impartit a l’escola. En 
qualsevol cas les decisions més importants depenien del Departament 
d’Ensenyament, entre d’altres, l’eventual retorn de la subvenció atorgada al seu dia. 
Destaca que es facilita tota la informació disponible i s’assabenta del projecte 
Waldorf a la comunitat educativa. 
 
L’alcalde afegeix que el Departament s’ha mostrat comprensiu amb l’assumpte de la 
devolució dels fons per la construcció de l’escola, i entenen que ni l’ajuntament de 
Santa Eulàlia, ni cap altre dels municipis que es troben en la mateixa situació, estan 
en situació de reintegrar-los, i es busquen fórmules com ara establir una moratòria 
a llarg termini.   
 
El Sr. Vilageliu manifesta que s’haurà de preveure, de forma molt acurada, que en 
els pròxims anys no es torni a necessitar una altra escola bressol, doncs llavors 
s’ocasionaria un greu perjudici patrimonial.  
 
21.6 El Sr. Exojo pregunta sobre el POUM, en quina fase estava,  si s’havia produït 
alguna modificació que es considerés substancial, i sobre les previsions de 
l’aprovació inicial. 
 
L’alcalde contesta que l’aprovació inicial estava prevista pel mes de setembre, 
també que havia mantingut una entrevista amb el director general d’urbanisme, per 
un dels aspectes destacats, el de la inundabilitat, i s’insistia perquè l’ACA no 
acabava de definir-se amb els informes, però en cap cas des de l’ajuntament no es 
volia enderrocar cap edificació, i l’únic era eixamplar la llera al costat de Can 
Sabater, mesures de laminació i d’altres que no fossin estructurals. 
 
21.7 El Sr. Cabot formula un prec perquè l’ajuntament prengui les mesures 
corresponents en relació a una tala d’arbres i les activitats que es consideren 
il·legals al costat de Can Brustenga i el camp de futbol, de les que malgrat tenir 
constància de la tramitació dels expedients, les activitats continuaven i la pila de 
brancada també, amb el risc d’incendi que comportava. 
 
21.8 El Sr. Cabot que pel Club de Bàsquet Ronçana i Canal 7, s’havien informat de 
la construcció d’unes pistes al costat del Pavelló Poliesportiu, i volien mostrar la 
seva completa desaprovació per la manca d’informació i transparència de la 
realització d’aquesta obra, per altra banda molt important i necessària. Desprès, 
examinat el projecte de seguida s’adonaren que les pendents de la pista eren 
insuficients per desaiguar-les correctament, com ara es podia comprovar. En 
qualsevol cas volien felicitar el Club de Bàsquet per la iniciativa i empenta, i a 
l’equip de govern demanar-li que faciliti la participació de tothom. 
 
21.9 El Sr. Cabot que s’havien assabentat, gracies als programes enviats a les 
cases, que es celebraria la Festa Major, i se’n alegraven, perquè com que feia mesos 
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que no se’ls convoca a Comissió de Festes, pensaven que també havia estat abolida 
pel govern municipal. També volia manifestar públicament que el seu grup desitjava 
participar en tots els consells, comissions i reunions que se’ls convidés, i pregàvem 
que se’ls notifiques per correu electrònic amb la suficient antelació per facilitar 
l’assistència.  
 
21.10 El Sr. Cabot manifesta que uns veïns els havien advertit de la col·locació 
d’unes caravanes en un terreny rústic, que podien provenir de les del barri del 
Bonaire, per això pregaven que l’ajuntament actués amb la mateixa rapidesa i 
contundència, per prevenir tots els problemes que comportessin.  
 
21.11 El Sr. Cabot diu que el dimarts passat encara no havien rebut tota la 
documentació del Ple, i se’ls comunica que l’obligació legal no consisteix en enviar-
la, sinó en posar-la a disposició pel seu examen. Aquest criteri sorprèn perquè no 
s’havia advertit prèviament, i el que és cert és que dificultarà les tasques de 
preparar els assumptes. Per tant, demanaven que es tornés a la situació anterior, i 
tan sols els d’assumptes que pel seu volum no sigui possible enviar se’ls posin a 
disposició a les oficines.  
 
21.12 El Sr. Blanch demana informació sobre la situació de la camada de gossos 
perillosos al barri de Mas Vendrell.  
 
La Sra. Parera contesta que la protectora s’havia emportat la femella que semblava 
la problemàtica, a dia d’avui ja l’han adoptada, i traslladada a Alemanya. Amb 
posterioritat la protectora ha tornat i la resta de gossos estan totalment calmats que 
i han estat esterilitzats, censats i xipats, tot a càrrec de la propietària. 
Conseqüentment, i en principi, es dóna per tancada la instrucció.   
 
21.13 El Sr. Blanch que s’havia produït un accident al xocar un vehicle amb un altre 
que estava estacionat, i requerida la presència de la Policia Local, no va poder 
assistir, manifestant que no podia fer-ho al trobar-se a la recerca d’una persona 
desapareguda, i per això no es van poder comprovar els detalls del succés, 
originant-se una situació d’inseguretat.  
 
El Sr. Alcalde contesta que coneixia el cas, i podia defensar l’actuació de la Policia 
Local, perquè efectivament havien rebut una trucada d’unes persones, manifestant 
que havien tingut un accident, i necessitaven ajuda per confeccionar el “parte” 
amistós, però al trobar-se en la recerca de la persona desapareguda no podien 
deixar l’operatiu, i se’ls indicà la manera de fer-ho, el que finalment van fer els 
interessats.  
 
I a 2/4 i cinc de deu 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 
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