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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:     Ordinari 
Data:          26 de setembre 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 

AGUSTIN GONZALO ALVAREZ 

 
No assisteix: 
Cap 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A la Casa de la Vila a les 19:00 hores 
del dia 26 de setembre de 2013, es 
van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits pel Secretari, a 
l’objecte de celebrar sessió de 
caràcter Ordinari, en primera 
convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 
Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes 
inclosos en el següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
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1. APROVACIÓ ACTES DEL PLE DE LES SESSIONS DE 18 de juliol i 17 de 
setembre de 2013  
 
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions del ple de data 18 
de juliol i 17 de setembre de 2013. 
 
El Sr. Cabot manifesta que tal com venen dient estaven malament, inclús pitjor que 
les últimes que s’havien aprovat, i com exemple indica la seva intervenció al punt 
13. “Adhesió al pacte nacional para la proposta del dret a decidir”, de l’acta de 18 
de juliol de 2013 que és recollida amb una frase que no significa res, i tampoc no 
era el que havia dit. Afegeix que si no se sabia resumir, que es transcrigui  tal com 
es deia, i que no estaven conformes amb com es redactaven les actes, perquè no 
reflectien el que es diu a les sessions. Per tant s’abstenen. 
 
El Sr. Gonzalo manifesta que s’absté perquè no havia tingut ocasió de llegir-les.  
 
Amb el vot favorable del sis regidors de CiU, dos del PSC, i un regidor del PP, i 
l’abstenció de tres regidors de I-ERC, i un d’ICV-EUIA, les actes de 18 de juliol  i 17 
de setembre de 2013 es donen per aprovades. 
 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 
 
 
L’Alcalde informa dels següents assumptes: 
 
-Del mercat setmanal, que el proper dia 28 de setembre faria exactament un any 
que s’havia posat en marxa la iniciativa, obtenint el bon resultat i l’acceptació per 
tots conegut, i que per commemora-ho s’oferiria un petit refrigeri als assistents. 
 
-De la corba de Can Baró, que la Diputació havia iniciat la licitació de les obres, 
essent previsible que a finals d’any començarien els treballs d’aquesta obra tan 
costosa i de gran importància per Santa Eulàlia. 
 
-Sobre el subministrament de gas, que havien modificat la previsió inicial d’instal·lar 
una estació distribuïdora a Santa Eulàlia, al costat de Can Pujol, davant el pont de 
l’Areny, i en el futur el subministrament es faria des de Lliça D’Amunt i des de 
Bigues i Riells, on es col·locarà un gran dipòsit de gas. També que no s’endarrerien 
els treballs i que s’acomplirien les previsions d’arribada del gas als domicilis a finals 
de 2014, ja que per a la companyia aquests punts eren prioritaris al Vallès Oriental. 
 
 
3. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels decrets i resolucions dels mesos de juliol i agost de 2013, del 
número 245 al 304 
 
245 02/07/2013 Aparcament camions juny Serveis Econòmics 
246 02/07/2013 Acord incoació multes núm. 13030361 Policia Local 
247 02/07/2013 exempció parcial taxa escombraries Super Eva Medi Ambient 

248 02/07/2013 
Resolució al·legació núm. 1300143766 sra. M. 
VICTORIA BADIA PUIG Policia Local 
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249 02/07/2013 
Resolució al·legació núm. 1300143749 sr. JOAN 
BARBANY BAGES Policia Local 

250 05/07/2013 ESOM8/13. Policia Local 
251 05/07/2013 ESOM9/13. Policia Local 
252 05/07/2013 Mensualitat Escola Bressol juny Serveis Econòmics 
253 05/07/2013 cursos La Fàbrica juny Serveis Econòmics 

254 08/07/2013 
Aprovació liquidació pressupost Ajuntament 
2012   Serveis Econòmics 

255 08/07/2013 
Aprovació liquidació pressupost Set comunicació 
2012   Serveis Econòmics 

256 10/07/2013 Caducitat estrangers Padró Habitants 
257 10/07/2013 Acord d’Incoació 13031461 Policia Local 

258 10/07/2013 
Incoació exp. restabliment terrenys costat Can 
Burch Secretaria 

259 11/07/2013 Reconeixement trienni Carme Costa Recursos Humans 
260 11/07/2013 Reconeixement trienni Mario Rosado Recursos Humans 
261 11/07/2013 Reducció jornada juliol Marina Escribnao Recursos Humans 

262 11/07/2013 
Reclamació deute recàrrec sobre prestacions M. 
Mordillo Recursos Humans 

263 11/07/2013 acord incoació núm. 13031461 Policia Local 
264 11/07/2013 Incidències baixes cursos juny Serveis Econòmics 
265 11/07/2013 devolució parcial rebut labors C.Ferriols Serveis Econòmics 
266 12/07/2013 Reconeixement trienni Mònica Bosch Recursos Humans 

267 12/07/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Energia 1T 
2013 - 32417277-40994084 Serveis Econòmics 

268 12/07/2013 
Compensació Estabanell i Pahisa Mercator 1T 
2013 - 32660964-63363248 Serveis Econòmics 

269 15/07/2013 Factures Pla residus juny Serveis Econòmics 
270 15/07/2013 Factures fotovoltaiques 2n trimestre Serveis Econòmics 
271 15/07/2013 Ajut social conveni I. Cabot Recursos Humans 
272 16/07/2013 Acord incoació multes núm. 13032590 Policia Local 

273 16/07/2013 
Notificació propietari pocket bike (Miguel Angel 
Vadillo) Secretaria 

274 16/07/2013 
Notificació propietari pocket bike (Jaime 
Coronado) Secretaria 

275 16/07/2013 
Notificació propietari pocket bike (Maria Teresa 
Gallardo) Secretaria 

276 16/07/2013 
Notificació propietari pocket bike (Carlos 
Morales) Secretaria 

277 17/07/2013 
Bonificació compostatge Mònica Soriano 
Manonelles Medi Ambient 

278 18/07/2013 Fi contracte Núria Estape Recursos Humans 
279 18/07/2013 Fi contracte Mònica López Recursos Humans 
280 18/07/2013 Fi contracte Estefania Heredia Recursos Humans 
281 18/07/2013 Aprovació quitança fi contracte mestres Recursos Humans 

282 18/07/2013 
Nomenament interventor accidental al Secretari 
del 22 de juliol al 9 d'agost Alcaldia 

283 19/07/2013 Regularització triennis Mireia Viñolo Recursos Humans 
284 22/07/2013 Acord incoació de multes núm. 13033692 Policia Local 
285 22/07/2013 Baixa rebut C.E. Carrer Farigola Secretaria 
286 22/07/2013 Decret compareixença i designació procurador Secretaria 
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recurs contenciós administratiu 440/2012E  
287 22/07/2013 anul·lat Serveis Econòmics 
288 25/07/2013 Cursos juliol La Fàbrica Serveis Econòmics 
289 25/07/2013 Menjador escola Bressol juny Serveis Econòmics 
290 25/07/2013 Menjador escola Bressol juliol Serveis Econòmics 
291 25/07/2013 Modificació contracte Joan Cot Recursos Humans 

292 29/07/2013 
Baixes rebuts escombraries per l'exercici 2013 i 
posteriors Serveis Econòmics 

293 30/07/2013 
Ordre d'execució per motius de seguretat Camí 
de Caldes, 135 Secretaria 

294 30/07/2013 
Reducció jornada treballadora Marina Escribano 
Maspons Recursos Humans 

295 31/07/2013 Aprovació nòmines agost 2013 Recursos Humans 
296 31/07/2013 Baixa per invalidesa treballador Angel Solís Recursos Humans 

297 01/08/2013 
Resposta al·legacions exp. DT004480 Sr. 
Alejandro Fernandez Muñoz Policia Local 

298 01/08/2013 
Arxiu expedient administratiu núm. 004413 sr. 
Valerio Camacho Castro per sanció via penal Policia Local 

299 01/08/2013 Acord d'incoació de multes núm. 13035512 Policia Local 

300 02/08/2013 
Acord incoació expedient per desafectació d'un 
bé demanial Secretaria 

301 06/08/2013 
Resolució publicació expedient desafectació d'un 
bé demanial Secretaria 

301b 19/08/2013 Acord d'incoació de multes núm. 13036654 Policia Local 
302 19/08/2013 Acord d'incoació de multes núm. 13037884 Policia Local 
303 27/08/2013 Acord d'incoació de multes núm. 13039536 Policia Local 
304 28/08/2013 Decret inici compte general 2012 Serveis Econòmics 
 
 
4. ADHESIÓ AL CONVENI MARC SIGNAT ENTRE L'ARC I ECOEMBES PEL 
PERÍODE 2013-2018 
 
 
L’alcalde manifesta que tal com es venia fent periòdicament, calia adherir-se al 
conveni per poder cobrar els retorns. 
 
La proposta és com segueix: 
 
“La Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’Envasos i Residus d’Envasos, així com la normativa 
que la desenvolupa contempla com a modalitat voluntària a la que es poden acollir 
certs agents econòmics responsables de la primera posada en el mercat de 
productes envasats els Sistemes Integrats de Gestió  (SIG) d’envasos. 
 
La mateixa Llei 11/1997 determina que els ens Ens locals podran participar en el 
sistema integrat de gestió mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre aquests i l’entitat a la que s’assigni la gestió del sistema. 
 
Ecoembalajes España, S.A. és un SIG d’envasos i residus d’envasos de l’àmbit 
territorial de Catalunya amb el que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha 
pactat un conveni amb la possibilitat que els ens locals s’hi puguin adherir per tal de 
rebre la compensació econòmica que la llei fixa que els SIG han de retornar a les 
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administracions que s’encarreguen de la organització de la recollida selectiva dels 
envasos, i del seu tractament en plantes de reciclatge. 
 
Donat el fet que Ecoembalajes España, S.A. és un SIG d’envasos i residus d’envasos 
de l’àmbit territorial de Catalunya i que l’ARC ha signat conveni amb Ecoembes per 
al període 2013-2018. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sta. Eulàlia de Ronçana porta a terme la recollida selectiva 
en contenidors a la via pública de residus d’envasos de plàstic i de cartró i en dóna 
trasllat a les plantes de tractament corresponents. 
 
Vist el conveni signat entre l’ARC i Ecoembes i d’acord amb tot allò que s’hi exposa. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni marc signat entre l’ARC i Ecomebes pel 
període 2013-2018 mitjançant la signatura d’un conveni amb l’ARC. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya i a Ecoembalajes 
España, S.A”. 
 
 
Sense intervencions, posada a votació la proposta fou aprovada pel vots 
favorables de sis regidors de CiU, un regidor del PP, dos regidors del PSC, i 
un regidor d’ICV-EUIA i l’abstenció de tres regidors d’I-ERC. 
 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PLA D'AJUST DE L'AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA EN EL MARC DEL QUE DISPOSA L'ARTICLE 18 
DEL REIAL DECRET 8/2013 DE 28 DE JUNY 
 
 
L’alcalde adverteix en primer lloc de l’existència d’un ball de números en la 
proposta, ja que on deia 7/2012, havia de dir-hi 8/2013. També diu que la revisió 
venia motivada per ajustar-se a les noves disposicions de l’estat per combatre la 
morositat de les administracions públiques i donar suport a les entitats locals amb 
problemes financers, i que el que es feia era ratificar el pla d’ajust existent. 
Finalment afegeix a instancies del Sr. Montes, que com que el regidor Sr. Cabot 
havia manifestat que no veia clar el redactat del text de la proposta d’acord, 
aquesta s’havia modificat fent-la més entenedora.  
 
 
La proposta és com segueix: 
 
 
Atès que en data 25 de febrer de 2012 es va publicar al BOE, número 48, el Reial 
decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació 
i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals (d’ara endavant RDL 4/2012). 
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Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es va acollir al Pla de pagament 
als proveïdors aprovat segons el RDL 4/2012 i que en sessió plenària de data 29 de 
març de 2012 va aprovar un Pla d’Ajust que va ser aprovat pel Ministeri. 
 
Atès que a data 29 de juny de 2013, es va publicar al BOE, número 155, el Reial 
decret Llei 8/2013, de 28 de juny pel qual s’aproven mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a les entitats locals amb 
problemes financers. (d’ara en endavant RDL 13/2013) 
 
Atès que en aquesta fase del mecanisme de pagament a proveïdors s’han certificat 
un total de 295 factures per un import total de 472.243,87 euros que es distribueix 
de la següent manera: 
 
Atès que l’article 18.2. del RDL 8/2013 determina que “Les Entitats Locals que ja 
comptessin amb un pla d’ajust prèviament aprovat amb ocasió de l’execució de 
qualssevol de les anteriors fases del mecanisme de pagament a proveïdors 
d’Entitats Locals i vulguin formalitzar una nova operació d’endeutament, hauran 
d’enviar una revisió del pla d’ajust aprovada pel seu Ple abans de la data límit 
prevista a l’article 18.1.a)[és a el dia 27 de setembre de 2013]...” 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la revisió del Pla d’Ajust elaborat per l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia en el marc del RDL 4/2012, aprovat pel ple a data 29 de març de 2012 i 
revisat en aplicació del RDL 8/2013 i que preveu de la concertació futura d’un 
préstec ICO pels 472.243,87 euros de la relació de factures certificades enviades al 
Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Cabot manifesta que ara es ratificava el pla d’ajust existent, però el que 
passaria seria que s’acabaria demanat el préstec de 470.000 euros, i això ho 
consideraven inexplicable i un robatori als veïns de Santa Eulàlia, ja que no es podia 
entendre com després d’haver demanat 3 milions d’euros per pagar factures a 
proveïdors, quan abans l’ajuntament mai s’havia demanat 1 euro per pagar als 
proveïdors, s’incrementaria el deute en gairebé mig milió d’euros suplementaris. 
Que no existia cap tancament d’exercici que justifiqués un deute per pagar factures, 
de despesa corrent de l’ordre de 3,5 milions d’euros. Que el romanent de tresoreria 
és de 1.059.000 euros, i a final de l’any, n’hi havia 750.000 euros, amb la qual cosa 
existeixen suficients recursos per pagar las factures. Que encara que es digués que 
amb aquests diners s’havien de pagar altres coses, tret de l’exercici 2010, ningú 
havia tancat en romanent de tresoreria negatiu, per tant no existia cap justificació 
pel què es feia. Que tal com havien dit, potser calia haver demanat 500.000 euros, 
però en cap cas aquestes quantitats. D’altra banda, que el ple no s’havia convocat  
de forma regular, convocant-se una Junta de Portaveus que va acabar sent una 
Comissió Informativa, pel que no s’havia seguit el procediment i es reservaven el 
dret d’impugnar-lo. També que la documentació del punt que ara es tractava no era 
la que s’esqueia perquè si es presentava una previsió de demanar un préstec 
s’havia de justificar, la qual cosa no es feia, i a més que segons el Decret Llei de 
8/2013 de 28 de juny havia de constar un informe de l’interventor que no hi era a 
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l’expedient, per tant, si s’adoptava l’acord, entenien que seria nul de ple dret i I-ERC 
l’impugnaria. Finalment demana la retirada del punt del ordre del dia. 
 
L’alcalde contesta la intervenció dient que inicialment s’havia convocat una Junta de 
Portaveus, però desprès fou desconvocada i es va convocar la Comissió Informativa, 
encara que I-ERC va declinar l’assistència preferint quedar-se al bar situat a la plaça 
davant de l’ajuntament, en lloc del que a criteri de l’alcalde havien d’haver fet, que 
era assistir a la Comissió Informativa, si més no per correspondre als vots rebuts 
dels ciutadans. En referència al fet que quan estaven al govern municipal mai 
havien demanat diners per pagar factures, li diu que això no es podia considerar cap 
mèrit, sinó que a l’inrevés n’era un desmèrit, i no demanaven préstecs per pagar 
factures perquè senzillament les deixaven pendents, sense pagar. En canvi en 
aquest mandat es procurava atendre tots els compromisos i complir les obligacions 
contretes, ja que la solució de no endeutar-se a costa de no pagar als diferents 
proveïdors no es podia admetre. En referència a l’anunci de nul·litat d’actuacions, 
les diu que poden actuar de la manera que desitgin, però que l’expedient no s’havia 
de retirar, perquè disposa de la majoria de vots i perquè ara la normativa donava la 
possibilitat d’ajudar a l’ajuntament de Santa Eulàlia i als proveïdors, als que se’ls 
deuen diners i als que no se’ls podia pagar, i no era el moment d’argüir pretextes 
per tornar a la situació anterior evitant que la gent a la que l’ajuntament devia 
diners pogués cobrar. 
 
El Sr. Cabot replica que el govern anterior no deixava de pagar les factures que 
podia pagar, i que el que havia fet va ser deixar de pagar factures per valor de 
1.100.000 euros. 
 
L’alcalde l’interromp dient que es feia expressament, que no havia mencionat les 
xifres del deute que havien deixat perquè resulta reiteratiu, i no era el cas parlar de 
si en comptes de 3 milions de euros de deute pensaven que nomes havien deixat 1 
milió d’euros, per això, per no tornar a incidir en el mateix, havia dit que havien 
deixat un deute i factures pendents de pagar sense especificar el muntant. 
 
El Sr. Cabot diu que l’actual govern amb aquest nou préstec arribarà a demanar 
gairebé 3.500.000 euros. 
 
El Sr. Blanch diu que, amb claredat, del que es tracta és de revisar el Pla d’Ajust per 
demanar el crèdit de 470.000 euros, i segons li havien manifestat a la Comissió 
Informativa, aquest crèdit substituiria o faria les funcions de la clàssica pòlissa de 
crèdit, però resultant més econòmica, que a més serviria per  disposar de tresoreria 
i atendre els pagaments, i desprès liquidar-lo quan es produeixen els ingressos. 
Però no calia oblidar que a l’empar de tot això, i de les necessitats dels 
ajuntaments, l’Estat posava a disposició dels bancs fons a l’1 per cent, i aquests els 
prestaven al 6 per cent, el que era “una pressa de pel”, quan, a sobre, tota la 
població havia d’assumir el reflotament de la banca. A banda de tot, i concretament 
sobre el punt, haurien preferit abans de recórrer a la sol·licitud d’un préstec, cercar 
altres fórmules per tractar el deute, com ara pactes amb els proveïdors o bestretes 
de la Diputació a compte dels ingressos futurs. Tot allò sempre que no existís un 
romanent de tresoreria suficient per fer front als pagaments, com ara denunciava el 
regidor d’I-ERC. També que resultava fals que amb aquestes disposicions es 
millorés el finançament local, ja que, al contrari, el que succeïa era que 
n’augmentava la despesa amb els interessos que aplicaven les entitats bancàries. 
Finalment, que al existir a Santa Eulàlia moltes mancances i necessitats que també 
haurien de cobrir-se, no creia que el préstec, si s’arribés a demanar, sigui fàcil de 
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tornar, pel que sense dubtar de la bona voluntat de l’equip de govern, votarien en 
contra.   
 
L’alcalde contesta que lamenta que el regidor “posi la vena abans que la ferida”, 
però ratificava que el préstec, si finalment es concretava, faria les funcions d’una 
pòlissa però a un cost inferior, i que seria liquidat al moment que arribessin les 
subvencions corresponents.  
 
El Sr. Gonzalo diu que agraeix i subscriu la intervenció del Sr. Blanch, ja que li 
ajuda a decidir-se per afegir-se als vots contraris a l’aprovació del punt.  
 
El Sr. Montes diu que la major part de la intervenció del Sr. Cabot es referia a la 
liquidació del pressupost, el que de fet no té res a veure amb el punt que es sotmet 
a aprovació. Respecte al que havia al·legat de necessitat de justificació, tampoc no 
tenia raó, ja que l’obligatorietat de pagar les factures que es deuen es fa en 
compliment d’una disposició legal i en cap cas es necessita justificació. Que 
explicacions sobre els comptes ja n’havien donat en moltes ocasions i el que 
succeeix és, no que no les entenguin, sinó que no les volen entendre. Ara no  
existeix la necessitat de demanar préstecs per pagar totes les factures que 
originàriament havia imposat el conegut decret 4/2012, perquè les que s’havien de 
reflectir pujaven aproximadament 686.000 euros, i d’aquest import com s’han fet 
pagaments, queden pendents 472.000 euros. També dona resposta a la intervenció 
del Sr. Blanch, perquè la normativa legal és clara i no es permet ni renegociar amb 
el proveïdors, ni tampoc demanar bestretes. Respecte a la manifestació de 
reintegrar-ho quan existeixin ingressos, afegeix, a més de la ratificació que acaba 
de fer l’alcalde, el fet que la normativa ja imposa l’obligació de fer-ho quan hi hagi 
sobrant positiu en la liquidació del compte general.  
 
Posada a votació la proposta és aprovada amb el vot favorable dels sis 
regidors de CiU i un del PP. Voten en contra tres regidors d’I-ERC, dos del 
PSC i un regidor d’ICV-EUIA. 
 
 
6. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS-ESQUERRA 
EN SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS 
DOCENTS DE LES ILLES BALEARS 
 
Posada a votació la declaració d’urgència de la moció, s’aprova amb el vot 
favorable dels regidors de CiU, I-ERC, PSC i ICV-EUIA, i amb l’abstenció del 
PP. 
 
El text de la moció diu: 
 
“MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INDEPENDENTS-ESQUERRA EN 
SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE 
LES ILLES BALEARS 
 
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga 
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La 
vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern. 
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El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat 
educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten 
negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha 
que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa de 
l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats que 
no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano Rajoy 
afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, 
acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus famílies.  
 
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als 
territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que 
pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La 
dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars 
que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per 
Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha 
estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que 
el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via 
d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, 
precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa 
educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina 
per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels 
pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el 
català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del 
sistema, com és el fracàs escolar, 
 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de 
símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que 
atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit 
la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i 
prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 
portà Jaume I a l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa de 
les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 
 
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament 
Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua 
catalana pròpia de les Illes i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà els 
alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni tampoc 
possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al 
contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 
 
Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei 
de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió 
i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  
 
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a l’Assemblea de Docents de les Illes Balear i al 
Govern de les Illes Balears”. 
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Intervencions 
 
El Sr. Vilageliu defensa la moció, manifestant que es tracta d’un assumpte de 
dignitat de país i personal. Que des de fa un temps el govern del PP a les Illes, i a 
l’Estat es dedica a retallar el que és representació de la cultura catalana. Ara el Sr. 
Bauzá, instal·la  l’anglès carregant-se hores del català que passa a ser una 
assignatura més. 
 
El Sr. Blanch diu que subscriuen la moció, afegint que existeix una estratègia 
preconcebuda d’atac al català, perquè l’única llengua vehicular sigui el castellà, i 
coneixent que s’ha fet una caixa de resistència, demana que es facin aportacions. 
 
El Sr. Gonzalo diu que també recolza la moció i la lluita dels docents i estudiants de 
les illes, així com la lluita a tot l’Estat Espanyol en defensa d’una educació pública i 
de qualitat, que rep un greu assetjament en les condicions de treball i la qualitat de 
l’ensenyament. 
 
La Sra. Valls que des de CiU subscriuen el contingut de la moció així com les 
manifestacions efectuades en el debat, i que el que passa a les Illes, també es fa en 
altres indrets, i és un atac a una cultura i a un sistema educatiu que està implantat, 
experimentat i que funciona  molt bé, amb resultats molt positius. Per això vol 
recordar que cal  insistir en la immersió lingüística, explicant en què consisteix, i 
que no és un invent de Catalunya, sinó que s’utilitza a tot el món, també a Madrid., 
quan es viu en un territori amb altres llengües. Per tant, cal defensar el sistema 
educatiu implantat a les Illes i a Catalunya, que disposa  d’una qualitat contrastada, 
que respon a les necessitats culturals i socials del territori, i que no s’ha de 
modificar per decisions polítiques. També que el sistema s’ha dissenyat comptant 
amb la col·laboració de la societat catalana i dels professionals que fan de mestres, 
molts d’ells sense ser catalanoparlants. Que el sistema cohesiona  l’alumnat sense 
tenir en compte la llengua que es parla  a casa seva, i els prepara  per poder 
desenvolupar-se al món laboral, afavorint la igualtat d’oportunitats. Que com a 
regidora d’ensenyament s’ofereix per vehicular la caixa de resistència amb les 
aportacions d’ajuda als mestres de les Illes. 
 
Posada a votació la moció és aprovada amb el vot favorable dels sis 
regidors de CiU, tres d’ I-ERC, dos PSC i un d’ICV-EUIA. S’absté de votar el 
regidor del PP. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació, l’alcalde indica que passarien a contestar les preguntes formulades, 
pel grups, essent en primer lloc las d’ICV-EUIA: 
 
1. La primera feia referència a la necessitat d’un mediador que intervingués en 
conflictes. El Sr. Gonzalo matisa que de vegades són conflictes menors, com ara 
gossos que borden, veïns sorollosos, etc., i que per evitar problemes de convivència 
no es fa la queixa, però que seria útil que existís un mediador al que acudir per 
traslladar-li aquest tipus de conflictes. Que aquesta qüestió s’havia debatut en una 
sessió plenària, on s’havia dit que la figura adient era el jutge de pau, encara que 
les funcions que té atribuïdes són de caire més judicial.  
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L’alcalde diu que seria la figura d’un defensor del poble local o del ciutadà, però els 
jutges de pau sovint intervenen en disputes entre veïns i amb força bons resultats, 
com ara el de Santa Eulàlia, que manté una gran disposició.  
 
2. Sobre el sorolls que es produeixen a les nits, com festes, motos, etc.,. L’alcalde 
diu que és un problema de civisme, que regularment es produeixen denuncies a la 
policia, que actua, i els veïns normalment es disculpen i baixen el volum. Els sorolls 
de les motos es sancionen. 
 
3. Sobre la instal·lació dels radars. El Sr. Moret contesta que ja s’havia fet la 
instal·lació subterrània, que la setmana vinent es faria la senyalització i desprès 
s’implantaria el sistema informàtic a la policia local, calculant que la posada en 
marxa es faria a mitjans d’octubre. 
 
Sobre si era un qüestió de seguretat o recaptatòria, diu que a l’indret conegut com 
“el poste”, hi havien hagut molts accidents, alguns greus,  i amb l’increment de 
població, a la plaça 11 de setembre hi ha molts nens, i malgrat els senyals 
lluminosos instal·lats, cal  tenir en compte que de vegades la canalla travessa de 
qualsevol manera. També que s’havien fet estadístiques, de les que resulta que la 
carretera suporta entre 14-15.000 vehicles diaris, dels quals al menys un 20 per 
cent no respecten el semàfor en vermell.  Per tot, no es tracta d’un afany 
recaptatori sinó de seguretat per la ciutadania. A més, s’havia anunciant perquè 
tothom ho sàpigues i la infracció no es produiria al passar en àmbar com succeïa en 
altres llocs, el que es sanciona era travessar en vermell, ja que el que es pretén és 
garantir la seguretat. 
 
4. Sobre els contenidors a la carretera de la Sagrera, a l’alçada del Garden Gual,  el 
Sr. Moret contesta que la activitat no té contractat un servei de recollida diferenciat, 
sinó que paga la taxa corresponent als negocis per dipositar les seves deixalles i per 
això hi ha més contenidors. 
 
5. Sobre el destí del diners que s’obtindran amb la permuta de Can Magre, l’alcalde 
diu que al pressupost municipal ja té una partida prevista i també altres inversions 
que es podrien cobrir amb recursos propis.  
 
6. Sobre la brigada municipal, el Sr. Moret contesta que de la brigada formaven part 
12 persones, de les quals, malauradament, una estava de baixa per una llarga 
malaltia i una altra tampoc no podia treballar per al·lèrgies i altres coses. Amb el 
que efectivament es disposava de 10 operaris, un d’ells assignat de forma 
permanent a medi ambient. Sobre el nombre adient, disposant de eines i recursos 
per mantenir-la, serien 18 persones, degut a l’extensió de la població. 
 
Sobre les previsions d’ampliació de la plantilla diu que es confronta amb les evidents 
limitacions econòmiques i pressupostaries, però a través dels plans d’ocupació, a 
Santa Eulàlia li pertoquen dues places durant sis mesos, que retribuiria el Consell 
Comarcal, pel que ja havien elaborat i contactat amb un llistat de persones que per 
complir els requisits podrien apuntar-se. L’alcalde diu que una es dedicaria als 
barris. 
 
Un cop contestades les preguntes prèviament presentades, els regidors demanen 
que s’obri un torn de preguntes orals, manifestant l’alcalde que de conformitat al 
article 97 del ROF, serien contestades en la propera sessió. 
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7. El Sr. Vilageliu formula un prec en referència a les dades sobre la recollida de 
escombraries, diu que en l’últim ple ordinari s’havien demanat, i ara un cop rebudes 
i confrontades, resultaven diferents a les facilitades amb anterioritat. Fent càlculs  
s’adonaven de que amb la referència dels tres últims mesos es passaria d’un cost de 
1.700 euros/mes a  1.914 euros/mes, ple que fent una extrapolació podria suposar 
aproximadament 22.000 euros anuals, essent la tendència que pugés la resta, i el 
resultat que el sistema fes aigües justament pel costat econòmic. Com que al 
Consorci per la Gestió del Residus les dades també eren diferents, era clar la 
necessitat de disposar de dades fefaents, clares, concises i que no es puguin 
rebatre, per això pregava disposar de dades fefaents, resseguibles i acumulables, el 
que també es reflectia en el Conveni marc signat entre L’Arc i Ecoembes, al que 
l’ajuntament de Santa Eulàlia, s’acabava d’adherir, i on els ajuntaments es 
comprometien a prendre mesures per millorar el sistema i arbitrar solucions d’existir 
davallades constatables. D’altra banda, que el proper 22 d’octubre la Generalitat, en 
el marc de la commemoració dels vint anys de la llei de residus, convocava una 
jornada europea anomenada “Regions pel reciclatge”, on es tractarien punts 
interessants com ara el de la “influencia dels residus en l’economia municipal”, pel 
que seria important que hi anés algú de l’ajuntament de Santa Eulàlia.  
 
8.  El Sr. Vilageliu demanà sobre les dades de la passada Festa Major. 
 
9. El Sr. Exojo en referència a l’escola bressol, demana si l’equip de govern té 
previst un calendari, i si la prioritat és llogar-lo a les persones relacionades amb 
l’escola Waldorf i explicacions sobre el futur de l’edifici. 
 
10. El Sr. Exojo que sabien que hi havia una denuncia contra els tècnics de l’edifici i 
contra la constructora, per diferents patologies, i si les deficiències havien 
augmentat considerablement arrel de les ultimes pluges, com havia dit el regidor 
Sr. Blanch, si l’arrendatari n’era conscient, i si n’era compatible la situació 
denunciada, amb l’ocupació de l’edifici, mes tractant-se d’una escola.  
 
11. El Sr. Exojo, sobre el mateix assumpte, diu que l’arrendament entraria en 
col·lisió amb la Llei d’Arrendament Urbans; que l’arrendatari podria demanar danys i 
perjudicis si els arranjaments paralitzessin o disminuïssin la seva activitat; demana 
que hi hagi un informe d’un funcionari, no d’un tècnic extern, que garanteix que 
l’edifici es lloga en les condicions adients.  
 
12. El Sr. Exojo, sobre el assumpte de la PAH, demana si havia variat el nombre de 
famílies afectades i si l’Ajuntament faria alguna acció suplementària a més de les 
que tenia previstes.  
 
13. El Sr. Exojo, sobre si es disposava de tots el informes preceptius per procedir a 
l’aprovació inicial del POUM. 
 
14. El Sr. Exojo, sobre el mal estat de la plaça de Can Torras. 
 
15. El Sr. Cabot sobre la moció de 29 de març de 2012, sobre l’obertura de dades 
municipals a la ciutadania. 
 
16. El Sr. Cabot sobre la moció de 30 de maig de 2012, de pagar els tributs a 
l’Agència Tributària catalana. 
 
17. El Sr. Cabot sobre les activitats denunciades sota el camp de futbol 
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18.- El Sr. Cabot sobre unes caravanes que s’havien instal·lat al darrere la Ferreria, 
al Rieral. 
 
19.- El Sr. Cabot sobre l’estat dels expedients sancionadors per irregularitats 
urbanístiques que venien del mandat anterior.  
 
20.- El Sr. Blanch prega que es controli als conductors incívics que circulen en 
contra direcció al carrer Moreres.  
 
21.- El Sr. Blanch sobre el gas, on posaran els dipòsits i quin impacte ambiental 
tindrà. 
 
22.- El Sr. Blanch sobre el pla d’execució previst per l’arranjament de carrers al 
període de pluges.   
 
23.- El Sr. Farrés prega que s’assegurés bé la fixació de les cistelles al pavelló, ja 
que quan era regidor va presentar un projecte per fer-ho i els tècnics municipals ho 
varen desaconsellar pels risc que comportaven. 
 
24.- El Sr. Farrés que es demanés a l’empresa Sagalés si el bus de Caldes a 
Granollers podria passar per dins del casc urbà de Santa Eulàlia. 
 
I a tres quarts de nou 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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