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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           27 de setembre de 2012 
Lloc:              sala de plens  
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

MIQUEL MORET I ESPINOSA 

ISABEL VALLS BASSA 

ARACELI POLO VELASCO 

JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA 

CRISTINA PARERA SALLENT 

PERE CABOT BARBANY 

RAMON VILAGELIU RELATS 

NÚRIA FEDERICO FUERTES 

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 27 de setembre de 
2012, 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 ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE  24 de juliol de 2012  
 

L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de  24 de 
juliol de 2012, essent aprovada amb el següent resultat. 

 
VOTS A FAVOR, :  6 de CiU, 2 del PSC, 1 del PP i de ICV-EUIA 

ABSTENCIÓ, els 3 regidors de I-ERC.  

 
2.- INFORMACIÓ DIVERSA.    L’alcalde informa dels seguents assumptes 
destacats.  
 
-Que el proper dissabte s’inaugura el mercat setmanal, que era una antiga aspiració 
de molta gent, i que des de la regidoria de promoció econòmica s’havia agafat amb 
molta il·lusió i interès, pensat que fora bo per Santa Eulàlia, i que existia una 
significativa demanda de parades. Convida a tots a assistir-hi. 
 
-Que l’agermanament amb el poble de Montville va seguint les seves passes, i 
s’havia realitzat una reunió amb les entitats del poble per formar el comitè 
d’agermanament, i els dies 22, 23 i 24 d’octubre vindrà una delegació de 
l’ajuntament de Montville, que presidida pel seu alcalde, acompanyant d’alguns dels 
seus regidors, signaran el protocol d’agermanament. Que pel mes de març de 2013, 
la segona part del protocol es signaria a Montville, pels representants de Santa 
Eulàlia. També demanà l’assistència de tots el regidors i regidores, per dona’ls-hi la 
benvinguda.  
 
-Que es va presentar al centre cívic La Fàbrica, el mapa del patrimoni, que és una 
feina exhaustiva i molt ben feta, amb un detall acurat del que representa el 
patrimoni cultural del poble, i essent una feina interactiva s’actualitzarà 
constantment, i que es pot consultar a la pagina web de l’ajuntament.  
 
 
3.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 
 
Es relacionen les resolucions dictades per l’alcaldia, que comencen en la 435, 
referent a policia local, i finalitzant en la 485, referent a policia local. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D'INTERIOR DE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA PER A L'ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT DE 
RADIOCOMUNICACIONS  D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA. 

 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa es com 
segueix: 
 
“La Xarxa RESCAT és la xarxa de radiocomunicacions dels cossos operatius del 
Departament d’Interior i d’altres agents públics relacionats amb la gestió de les 
emergències de Catalunya.   
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La xarxa pretén arribar a tots els indrets on siguin necessàries les comunicacions, 
tant a nuclis de població com a tot el territori rural, i aporta un grau de fiabilitat 
major per garantir la disponibilitat del servei en tot moment i especialment en 
situacions d’emergència. 
 
Aquesta, està especialment dissenyada perquè sigui més robusta i fiable, sobretot 
en casos d’emergències, ja que no se satura per trucades de telèfons mòbils, té més 
cobertura al territori que la telefonia convencional i resisteix en cas de manca de 
subministrament elèctric, garantint la confidencialitat en les comunicacions i dades. 
  
El Departament d’Interior ha ofert a totes les policies locals de Catalunya que també 
s’integrin en el mateix sistema de telecomunicacions que, d’aquesta forma, estan 
connectats permanentment amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT) per comunicar-se en qualsevol cas d’emergència. 
 
L’objecte del conveni de col·laboració és regular les condicions d’adhesió de 
l’Ajuntament a la Xarxa Rescat creada pel Departament d’Interior.  
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la 
Generalitat i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per a l’adhesió a la Xarxa 
Rescat de radiocomunicacions  d’emergències i seguretat de Catalunya. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la seva signatura i desplegament dels seus acords. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya”. 
 
A continuació l’alcalde explica que es una xarxa dels cossos operatius, del 
Departament d’Interior de la Generalitat, que té un alt grau de fiabilitat i garanteix 
la confidencialitat i no es col·lapsa en casos de sobresaturació. La major part de 
pobles ja es van adherint, i a la Vall del Tenes pràcticament tots estan adherits. La 
adhesió no te cap cost per l’ajuntament, i la policia local podrà accedir directament 
a la informació dels mossos per identificar persones, vehicles, etc.,. També donarà 
moltes facilitats a la policia local en casos d’emergències. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que en aquets apartats que son sensibles, no poden estar en 
contra, i més quan no comporten una despesa per l’ajuntament. 
 
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 2 del PSC, 1 del PP i de ICV-EUIA 
ABSTENCIÓ: els 3 regidors de I-ERC. 
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5.- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS CONTRA L'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.  
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa es com 
segueix: 
 
“Atès que en la sessió plenària de data 28 de juny de 2012, es va adoptar l’acord de 
modificació del contracte del servei de recollida d’escombraries de Santa Eulàlia de 
Ronçana.  
 
Atès que en dates 19 i 20 de juliol de 2012, es van presentar sengles recursos de 
reposició per part del Sr. Pere Cabot Barbany, en nom del grup municipal 
d’Independents-ERC i del Sr. Joaquim Blanch Conejos, en nom del grup municipal 
PSC-PM, respectivament.  
 
Vist l’informe de resolució dels recursos,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Desestimar en tots els seus extrems, el recurs presentat pel Sr. Pere Cabot 
Barbany, en nom del grup municipal d’Independents-ERC i el recurs presentat pel 
Sr. Joaquim Blanch Conejos, en nom del grup municipal PSC-PM, pels motius 
expressats en síntesi als antecedents, de conformitat amb els informes emesos.  
 
Segon.- Notificar aquest acord als recurrents, a l’empresa URBASER, i a la resta 
d’interessats en l’expedient”. 
 
L’alcalde explica que contra l’acord s’havien presentat dos recursos, un pel grup 
municipal I-ERC, i l’altre per part del PSC, en ells, s’invocava entre d’altres 
qüestions, que no es podia modificar el contracte. Però els recursos s’havien de 
desestimar perquè en el mateix plec de condicions i el contractes, s’establia que si 
es podia modificar, i de fet, el govern anterior ja havia realitzat, efectuant una 
modificació del contracte en el Ple de 29 setembre de 2009, apel·lant a motius de 
interès general.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que en aquest cas, a diferencia de l’altre, no es oportú, i això per 
motius que son llargs i tècnics, però que resumeixen en que la modificació es nul·la 
de naturalesa, perquè l’interès públic que s’invoca no esta establert en les lleis que 
s’indicaven al recurs, i no es oportú el canvi, i per això continuarien el trajecte 
d’oposició, contra aquesta decisió.    
 
El Sr. Blanch que en la contestació que dóna l’ajuntament no es tenen en compte 
els successius pronunciaments jurídics realitzats, i tampoc la variació de la titularitat 
del concessionari, ja que incidint l’informe en el fet que s’ha donat audiència al 
contractista, no es té en compte que el mes juliol de 2011, es va rebre un escrit en 
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que Urbaser absorbia a títol universal, a la mercantil Ecosenda, que s’extingia. Per 
tot, al marge d’altres consideracions, considera que el canvi de concessionari pocs 
mesos abans del canvi de model de recollida, varia substancialment les condicions 
essencials del contracte. A continuació considerant que el consistori necessitava 
assessorament legal, sol·licità a l’alcalde que demanés un informe verbal al 
secretari, sobre si les modificacions suposaven variacions essencials del contracte, 
fent constar en l’acta la resposta. De no accedir-ne, que també constes en l’acta. 
 
L’alcalde declina per innecessari el requeriment efectuat pel regidor, a l’entendre 
que a l’expedient constaven clarament i de forma escrita, els informes que 
sol·licitava.  
 
Posat a votació, s’aprova la proposta i es desestimen el recursos presentats, amb el 
següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 1 del PP  
VOTS EN CONTRA: 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 

 
6.- RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS ACORD DE PLE DE MODIFICACIÓ DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT I APROVACIÓ DEFINITIVA. 

 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa es com 
segueix: 
 
“1.- ANTECEDENTS DE FET 
 
1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia en sessió celebrada el dia 28 de juny de 
2012 va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal amb l’objecte 
d’amortitzar les places del personal adscrit a l’escola bressol de La Font del Rieral. 
 
2.- L’acord anterior va ser sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al 
BOP de Barcelona el dia 2 de juliol. 
 
3.- Dins el termini d’informació pública, s’han formulat al·legacions o reclamacions 
per part del regidor senyor Joaquim Blanch Conejos, portaveu del grup municipal 
del Partit Socialista de Catalunya-Progrés Municipal, el dia 19 de juliol de 2012, i per 
part dels/ de les senyors/res que s’indiquen en la relació annexada a aquesta 
proposta. 
 
4.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió ordinària 
celebrada el 24 de juliol de 2012, va acordar ampliar per quinze dies més el període 
d’informació pública de l’acord esmentat relatiu a l’aprovació inicial de la modificació 
de la plantilla de personal, sense que s’hagin presentat noves al·legacions o 
reclamacions dins aquest període suplementari.  

 
 
2.- FONAMENTS JURÍDICS 
 
1.- Respecte de les al·legacions formulades pel regidor senyor Joaquim Blanch 
Conejos, com a portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal. 
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 1.1.- La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de juny de 2012, va acordar 
la suspensió temporal del servei d’escola bressol al centre de La Font del Rieral, 
reubicant als alumnes que ho desitgin a l’escola bressol L’Alzina. Com és evident, 
aquest acord, no suprimeix el servei públic, primerament perquè el servei públic 
municipal d’escola bressol es manté, tot i que amb un sol centre, el de L’Alzina; en 
segon terme perquè la suspensió d’activitats a La Font del Rieral és, tal com resulta 
de l’acord de la Junta de Govern Local, de caràcter provisional donada la manca 
d’inscripcions. 
En no tractar-se de la supressió d’un servei públic, no es pot parlar d’incompetència 
de la Junta de Govern Local per l’adopció de l’acord esmentat. 
 
 1.2.- L’acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2012, no 
condiciona al Ple per acordar la modificació de la plantilla, sinó que constitueix un 
element de motivació d’aquell, doncs és obvi que el Ple, en tant competent per a 
l’aprovació de normes de caràcter general – com ho és la plantilla de personal—no 
resta vinculat per l’acord de la Junta de Govern que, reiterem, només té la qualitat 
d’element motivador de l’acord plenari, motivació que en darrer terme rau en el 
nombre d’inscripcions, de 136 alumnes, en relació al curs anterior, a 87 alumnes, 
que determina una ratio de 4,8 alumnes per empleat (mestre/a, educador/a o 
auxiliar), el que implica un cost insostenible per la hisenda municipal. Motius pels 
quals la Junta de Govern va acordar suspendre l’activitat a La Font del Rieral i 
concentrar tots els alumnes a L’Alzina i al Ple a suprimir les places corresponent a 
un centre que, pel curs 2012-2013 no tindrà activitat. 
Cal recordar en aquest punt que l’actual equip de govern municipal va haver de fer 
front a una situació de les finances municipals, responsabilitat dels equips de govern 
de mandats precedents, que es pot resumir en les dades següents: 
 

- Dèficit pressupostari 2011 (sense ajustar) : 1.417.267,98 euros 
- Endeutament a desembre de 2011: 5.437.189,39 euros, que representa el 

63.27% per cent del pressupost inicial. 
- Deute reconegut amb proveïdors (RDL 4/2012): 2.910.811,85 euros 
- Cost de personal (capítol I) en relació al total de pressupost inicial: 34.02% 

 
Aquesta situació va portar a l’aprovació del pressupost 2012 amb una forta 
restricció de la despesa i a la necessitat d’aprovar un pla de sanejament, aprovat 
pel Ple de 29 de març de 2012, d’acord amb el mecanisme de pagament a 
proveïdors establert al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer. El mateix pressupost ja va 
incloure mesures de restricció de personal amb amortització de places que han 
suposat l’extinció de relacions laborals. 
 
 1.3.- El servei d’escola bressol és un servei públic municipal no obligatori i, 
com s’ha dit anteriorment, no s’ha suprimit, tant sols s’ha garantit llur continuïtat 
dotant-lo de viabilitat econòmica mitjançant la concentració d’alumnes en el centre 
de L’Alzina per tant no es pot parlar de clausura ni de supressió del servei. 
 
 1.4.- Efectivament, tot i l’error en l’enunciat de l’acord plenari, només es va 
aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal doncs l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana no disposa de relació de llocs de treball, anomalia que 
difícilment es pot atribuir a l’actual equip de govern municipal, constituït tot just fa 
un any l’11 de juny de 2011, quan anteriors equips de govern van esgotar llurs 
mandats sense aprovar cap relació de llocs de treball. 
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Tanmateix, l’ordenació dels recursos humans a les administracions públiques tenen 
com element essencial la plantilla de personal, de rang superior a la relació de llocs 
de treball, com explicarem més endavant. 
La plantilla es el conjunt de les places creades per la Corporació agrupades per 
cossos, escales i subescales, classes i categories pel que fa al personal funcionari, i 
pels grups de classificació pel que fa al personal laboral. La plantilla determina el 
crèdit pressupostari del personal (article 14.5 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost i 
articles 283 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya). Amb caràcter general la plantilla s’aprova amb el pressupost (article 90 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 126 
del Text refós de règim local aprovat per RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i 
article 283.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i segueix la mateixa tramitació 
que aquell. Per tots els motius anteriors i com expressió de la legalitat 
pressupostaria, la plantilla té rang de disposició de caràcter general, de reglament 
local, com el pressupost donada la seva finalitat de permanença i el seu caràcter 
normatiu i ordinamental, a diferència de la relació de llocs de treball, instrument de 
planificació i gestió dels recursos humans (articles 69 a 74 de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, aprovat per llei 7/2007, de 12 d’abril), que desenvolupa la plantilla 
de personal i es considera unànimement per la Jurisprudència com un acte 
administratiu amb pluralitat de destinataris. Per aquests motius, pot existir plantilla 
sense relació de llocs però no pot existir relació sense plantilla. 
 
 1.5.- L’article 37.2 de l’estatut Bàsic de l’Empleat Públic exclou de la 
exigència de negociació col·lectiva les decisions de les administracions públiques 
que afectin a potestats d’organització. És indiscutible que, en el cas de la supressió 
de l’activitat en un centre per concentració del servei públic en un altre, s’està 
exercint una competència d’autoorganització dels serveis públics. Competència que 
deriva del principi d’autonomia municipal, reconegut a l’article 140 de la Constitució, 
la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com estableix l’article 
4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 
8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Autoorganització que s’exerceix servint els interessos públics que els són 
encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6 de la Llei de bases i 
l’article 7, núm. 1 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Tanmateix, amb caràcter previ a l’adopció d’acords en relació a la suspensió 
d’activitats a l’escola de La Font del Rieral i la concentració d’alumnes a L’Alzina, en 
data 5 de juny de 2012 es va reunir la Comissió paritària per debatre i negociar els 
mateixos. 
 
 
2.- Respecte de la resta d’al·legacions formulades per la relació de persones adjunta 
a aquesta proposta: 
 
 2.1.- Els escrits es formulen com “recurs de reposició” respecte de l’acord de 
la junta de Govern Local de 7 de juny de 2012. Així formulat, el recurs de reposició 
respecte d’aquell acord s’hauria interposat extemporàniament i, per tant, s’hauria 
de desestimar sense més tràmit d’acord amb l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 117 de la Llei 30/1992 de 
26 de novembre. 
Tanmateix, per tal de donar resposta a les qüestions plantejades, donat que els 
escrits han estat presentats dins el període d’informació pública de l’acord plenari 
relatiu a la modificació de la plantilla adoptat com a conseqüència de la suspensió 
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d’activitats a l’escola bressol La Font del Rieral, es consideren dits escrits com 
escrits d’al·legacions respecte d’aquell acord municipal. 
 
 2.2.- La Junta de Govern Local, en sessió de 7 de juny de 2012, va acordar 
la suspensió temporal del servei d’escola bressol al centre de La Font del Rieral, 
reubicant als alumnes que ho desitgin a l’escola bressol L’Alzina. Com és evident, 
aquest acord, no suprimeix el servei públic, primerament perquè el servei públic 
municipal d’escola bressol es manté, tot i que amb un sol centre, el de L’Alzina; en 
segon terme perquè la suspensió d’activitats a La Font del Rieral és, tal com resulta 
de l’acord de la Junta de Govern Local, de caràcter provisional donada la manca 
d’inscripcions. 
En no tractar-se de la supressió d’un servei públic, no es pot parlar d’incompetència 
de la Junta de Govern Local per l’adopció de l’acord esmentat. 
 
 2.3.- Els motius de la reorganització del servei públic d’escola bressol 
mitjançant la concentració d’alumnes en un sol centre rau en el nombre 
d’inscripcions, de 136 alumnes, en relació al curs anterior, a 87 alumnes, que 
determina una ratio de 4,8 alumnes per empleat (mestre/a, educador/a o auxiliar), 
que deduïda la subvenció del Departament d’Ensenyament (de 875 euros per 
alumne) el que implica un cost insostenible per la hisenda municipal. Motius pels 
quals la Junta de Govern va acordar suspendre l’activitat a La Font del Rieral i 
concentrar tots els alumnes a L’Alzina i al Ple a suprimir les places corresponent a 
un centre que, pel curs 2012-2013 no tindrà activitat. 
Cal recordar en aquest punt que l’actual equip de govern municipal va haver de fer 
front a una situació d’insostenibilitat de les finances municipals, que es pot resumir 
en les dades següents: 
 

- Dèficit pressupostari 2011 (sense ajustar) : 1.417.267,98 euros 
- Endeutament a desembre de 2011: 5.437.189,39 euros, que representa el 

63.27% per cent del pressupost inicial. 
- Deute reconegut amb proveïdors (RDL 4/2012): 2.910.811,85 euros 
- Cost de personal (capítol I) en relació al total de pressupost inicial: 34.02% 

 
Aquesta situació va portar a l’aprovació del pressupost 2012 amb una forta 
restricció de la despesa i a la necessitat d’aprovar un pla de sanejament, aprovat 
pel Ple de 29 de març de 2012, d’acord amb el mecanisme de pagament a 
proveïdors establert al RD Llei 4/2012, de 24 de febrer. El mateix pressupost ja va 
incloure mesures de restricció de personal amb amortització de places que han 
suposat l’extinció de relacions laborals. 
 
 2.4.- El servei d’escola bressol és un servei públic municipal no obligatori i, 
com s’ha dit anteriorment, no s’ha suprimit, tant sols s’ha garantit llur continuïtat 
dotant-lo de viabilitat econòmica mitjançant la concentració d’alumnes en el centre 
de L’Alzina per tant no es pot parlar de clausura ni de supressió del servei. 
 
Pels motius anteriors, es proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DESESTIMAR íntegrament les al·legacions formulades respecte l’acord 
d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, 
adoptat pel Ple en sessió de 28 de juny de 2012, per: 
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 1.- El regidor senyor Joaquim Blanch Conejos, com a portaveu del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal. 
 2.- Els/les senyors/res que es detallen a la relació annexada  
 
Segon.- APROVAR definitivament la modificació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana consistent en l’amortització o supressió 
de les següents places del personal laboral adscrit a l’escola bressol municipal de La 
Font del Rieral: 

- Una plaça de Mestre/a d’escola bressol. 
- Dues places d’Educador/a d’escola bressol. 
- Tres places d’Auxiliar d’escola bressol. 

 
Tercer.- TRAMETRE còpia de l’acord anterior al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i PUBLICAR-HO íntegrament al 
BOP i al DOGC en compliment d’allò exigit per l’article 283 del Text refós de la Llei 
Municipal i del règim local de Catalunya. 
 
Quart.- RATIFICAR l’acord quart adoptat pel Ple de 28 de juny de 2012 pel que fa a 
la data d’efectes de les extincions dels contractes de treball. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquets acords als interessats amb expressió dels recursos que 
procedeixin”. 
 
 
L’alcalde explica que s’havien presentat al·legacions en nom del PSC, i també a títol 
personal, incidint en el convenciment de que la Junta de Govern Local no podia 
determinar la supressió d’un servei, però s’havien de desestimar perquè calia insistir 
en que el servei, –que era un servei voluntari, no obligatori- no s’havia suprimit, i 
l’ajuntament el continuava prestant.  Respecte a les al·legacions particulars, en 
realitat eren un recurs de reposició extemporani, però s’havien tingut en compte 
com al·legacions i contestades, igualment desestimant-les.  
 
Intervencions. 
 
La Sra. Federico diu que per la successió dels fets que porten a la desaparició de 
l’escola la Font del Rieral, i dels diferents arguments i propostes de l’equip de 
govern, sembla que varen posar el bous davant l’arada. La primera noticia diu que 
es tanca per una millor optimització dels serveis, desprès en veure la reacció dels 
afectats, van afegint arguments per convèncer a la població de que no existeix un 
interès de revenja. Més tard, que s’ofereix l’espai per muntar l’escola en règim de 
cooperativa, a cost zero, sempre que presentin un projecte, i que l’ajuntament les 
ajudarà. Ara, presentat dos projectes, l’econòmic i el pedagògic, resulta que no es 
pot cedir l’espai a cost zero, sinó que s’ha d’obrir un concurs públic. I a continuació, 
s’ha dit que tampoc, que si l’escola esdevé privada hauria de tornar els 400.000 
euros que va rebre de subvenció. En conclusió, el fets demostren que ni s’havia 
estudiat el que s’anava a fer, i que en comptes de fer-ho de forma impecable, com 
s’havia dit, s’havia fet de manera implacable. S’havien donat falses esperances i 
s’havia fet treballar a un col·lectiu de persones per res. 
 
El Sr. Blanch efectuà un exposició de la proposta i diu, que al punt 1.2, que parla de 
motivació econòmica, aprovació del pressupost amb una forta restricció de la 
despesa i pla de sanejament, com a recordatori el pressupost de 2012, preveu la 
partida corresponent a les dues escoles bressol i en el Pla d’ajust que es va remetre 



 

 10

al Ministeri, l’apartat b 4, indica una mínima reducció pels anys 2012-2013, de 
17.000 euros, que no es correspon amb el tancament d’un servei. Al punt 4, 
l’ajuntament diu que no disposa de la relació de llocs de treball, i és una anomalia 
que difícilment es pot atribuir a l’actual equip de govern, i s’insisteix en aquest 
argument, però no solament no les presenta sinó que publica al butlletí de la 
província la seva aprovació, encara que deien que no existien. El Ple acorda aprovar 
inicialment la modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
S’inclouen en les bases d’execució despeses de personal i el servei de recursos 
humans remetrà a la intervenció municipal el document comptable elaborat d’acord 
a la plantilla i la relació valorada dels llocs de treball, i el document s’inclou en una 
relació contable i s’aprova per l’òrgan competent. Això crea la pregunta de com es 
confeccionen les nòmines, si és que no es disposa d’una relació de personal, amb el 
lloc que ocupa, antiguitat, etc.,. El punt 4 parla de l’ordenació dels recursos humans 
a les administracions públiques, que tenen per element essencial la plantilla, que 
pot existir sense relació de llocs de treball, però no pot existir relació de llocs de 
treball sense plantilla, i existeix nombrosa jurisprudència contraria als informes que 
obren a l’expedient, destacant diferents sentències que afirmen que la relació de 
llocs de treball és l`instrument tècnic a través del qual es realitza l’ordenació del 
personal, d’acord amb les necessitats del servei, precisant els requisits per l’exercici 
de cada lloc de treball. Per la seva banda, la plantilla orgànica té un àmbit més 
reduït, ja que no determina les característiques essencials del lloc, ni els requisits 
per accedir, i la seva finalitat és diferent, predominant l’ordenació pressupostària i 
per això esta exempta de la preceptiva negociació sindical. En definitiva l’aprovació 
de la plantilla es l’aprovació d’una partida més del pressupost. En conseqüència la 
relació de llocs de treball és l’únic instrument tècnic a través del que es pot 
modificar el contingut de cada lloc de treball. És la relació de llocs de treball 
vinculant. Respecte a l’article esmentat de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, exclou 
de l’exigència de negociació col·lectiva les decisions que afectin a potestats 
d’organització, però cal advertir que  recentment s’havien dictat diverses sentències 
pel Tribunal Suprem amb el mateix raonament i creant jurisprudència, establint un 
criteri de molta rellevància entre les relacions sindicats i administracions públiques, 
en afectar al dret d’intervenció dels sindicats en l’aprovació dels llocs de treball,  ja 
que no es limitaran al dret d’informe o consulta sinó que s`estén al més poderós 
dret de negociació. Per tant tota la jurisprudència prèvia a la vigència de l’Estatut 
Bàsic de l’Empleat Públic,  que excloïa la possibilitat de negociar la modificació dels 
llocs de treball, ha canviat, i les administracions públiques hauran de tenir a punt les 
meses de negociacions per l’aprovació o modificació de la relació de llocs de treball. 
Tenint en compte que en temps de crisi les administracions intentaran reconvertir o 
amortitzar llocs de treball, les conseqüències d’aquesta nova línia jurisprudencial 
seran molt notables.  Al punt 5 amb caràcter prèvi a la suspensió d’activitats a 
l’escola el Rieral, i concentració d’alumnes a l’Alzina, es diu que es va reunir la 
comissió paritària per debatre i negociar. Però la referida sentència rebutja el simple 
informe o consulta, i demana que es canalitzi mitjançant la mesa de negociació. És 
a dir que l’administració no pot escudar-se en convalidacions, o subterfugis de 
negociacions purament formals, que es limitaven a simples informes o consultes, 
sinó que han de ser negociacions reals amb els sindicats formant part d’aquesta 
mesa. Per tant, entenen que el Ple adoptarà un acord en base als informes, i 
considerant que aquests contenen errors, tal com s’ha demanant al punt anterior, 
es sol·licità a l’alcalde que demani informe verbal al secretari, al respecte de si la 
plantilla de personal té rang superior a la relació de llocs de treball; si és preceptiva 
la modificació de llocs de treball per l’anul·lació d’un centre de treball complert; i si 
la secretaría disposa de les actes de la negociació amb els sindicats sobre la 
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modificació organitzativa realitzada. També si com en el punt anterior considera que 
no s’ha de formular l’informe, que es faci constar.  
 
L’alcalde tornà a declinar per innecessari el requeriment, al constar suficientment 
documentat l’expedient. 
 
Posat a votació, s’aprova la proposta i es desestimen el recursos presentats, pel el 
següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 1 del PP  
VOTS EN CONTRA: 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 
7.-APROVACIÓ PROVISIONAL D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I 
ADEQÜACIÓ DE SERVEIS AL CARRER FARIGOLA 

 
 
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 13 de setembre de 
2012, va aprovar el Projecte de pavimentació de la calçada i adequació dels serveis 
al Farigola (tram entre el Camí Salve Regina i límit amb UAU-10 Salve Regina), 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals  amb un pressupost total de 50.999,07€ . 
 
2. Mitjançant providència de l’alcaldia de data 14 de setembre de 2012 es va 
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials i demanar els informes 
corresponents. 
 
3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els 
corresponents informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres 
municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns 
dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències 
de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de pavimentació de 
la calçada i adequació dels serveis al Farigola (tram entre el Camí Salve Regina i 
límit amb UAU-10 Salve Regina) té aquesta consideració perquè s’inclou en una de 
les enumerades en l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
2. D’acord amb l’article 15.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a 
les entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, 
pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu 
que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
3. La base imposable serà com a màxim de 45.899,16€, corresponents  al 90% del 
cost que l'Ajuntament suporta per a la realització d’aquesta obra, que no supera el 
límit del 90% exigit per la llei. 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de 
l’obra de pavimentació de la calçada i adequació dels serveis al Farigola (tram entre 
el Camí Salve Regina i límit amb UAU-10 Salve Regina)” l’establiment i exigència de 
les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada. 
 
Segon.-  
 
a)Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
 
b) El cost previst de l’obra es fixa en 50.999,07€,  
    El cost suportat per l’Ajuntament és de 5.099,91€, equivalent al 10%. 
 
c) Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 45.899,16€, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera 
previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el 
previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han 
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
 
d) S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable, la superfície del 
terreny. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
Quart.-Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les 
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions 
que creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents. 
 
Cinquè.- Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 
 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si 
és conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
Setè.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 

PROJECTE PER LA PAVIMENTACIÓ DE LA CALÇADA I L'ADEQUACIÓ DE SERVEIS AL CARRER FARIGOLA (tram 
entre el camí de Salve Regina i el límit de la UAU-10 Salve Regina) 
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  Cost 50.999,07  

  
Ajuntament 
(10%) 

5.099,91  

  Veïns (90%) 45.899,16  

  Coeficient 4,7935  

ADREÇA 
TRIBUTÀRIA  

TITULARS sup.  terreny sup.  terreny QUOTA 

  (m2) 
a computar  

(m2) 
 €  

C. FARIGOLA,13 XAVIER REQUENA CARRERA 
           
1.885,00    

               
127,72    

612,22 

C. FARIGOLA,11 NESTOR FULLA PINTO 
           
1.316,00    

            
1.316,00    

6.308,19 

C. FARIGOLA,9-B M. CARME CALVETE BOSCH 
              
943,00    

               
943,00    

4.520,23 

C. FARIGOLA,9-A M. CARME CALVETE BOSCH 
              
948,00    

               
948,00    

4.544,20 

C. FARIGOLA,7 ANNA M. PUIGDOMENECH VILLEGAS 
           
1.327,00    

            
1.327,00    

6.360,92 

C. FARIGOLA,6 ESTEVE CARRERAS PEREZ 
           
1.010,12    

            
1.010,12    

4.841,97 

C. FARIGOLA,8 
JAVIER MASEGOSA CAVA                   
BLANCA DE LA IGLESIA BRIONGOS 

           
1.008,88    

            
1.008,88    

4.836,02 

C. FARIGOLA,10 FINQUES SANTA EULÀLIA, SL. 
           
1.067,31    

            
1.067,31    

5.116,10 

C. FARIGOLA,12 
XAVIER MASEGOSA DE LA IGLESIA     
RAQUEL NAVIO RUIZ 

           
1.079,51    

            
1.072,45    

5.140,74 

C. FARIGOLA,14 FINQUES SANTA EULÀLIA, SL. 
           
1.219,90    

               
754,90    

3.618,58 

   
            
9.575,38    

45.899,16 

 
 
L’alcalde diu que era un dels carrers que necessitava una adequació del asfalt i era 
una antiga demanda del veïns, i ara es podria realitzar.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot diu que com altres vegades, d’aquesta actuació s’han assabentat per 
altres mitjans, en comptes que per l’ajuntament. Que al menys una part important 
dels veïns no estan d’acord amb la proposta que es fa des de l’ajuntament, perquè 
les xifres no es corresponen amb les prèviament facilitades i per no existir facilitats 
pel pagament. Altre mancança és que tampoc no es feia tot el carrer. Afegeix que 
de fet, en la legislatura anterior ja s’havia plantejat aquesta obra, desestimant-la 
per l’elevat cost, i el poc interès dels veïns.  En qualsevol cas, s’hauria de 
consensuar amb els veïns la manera de fer-ho i de pagar-ho, ja que en obres 
anteriors l’ajuntament aportava quelcom més del que aportava ara, i això suposa un 
greuge comparatiu, i com no la consideraven una obra urgent demanaven que 
s’aturés.      
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El  Sr. Moret diu que l’obra ja feia molts anys que es tindria que haver realitzat, i el 
cas seria com el de les Cases d’en Lluiset, que l’equip de govern anterior ho havia 
intentat però no ho havia fet, i ara s’havia aconseguit amb la signatura de tots els 
veïns. Respecte a aquesta obra, era un preàmbul del que podia costar, i faltant la 
licitació amb seguretat aniria a la baixa, però el que si s’havia fet era parlar amb 
tots el veïns i  de moment no es tenia constància de cap queixa. Respecte al motiu 
de no fer tot el carrer, era una qüestió urbanística, ja que una part s’integrava amb 
una Unitat d’Actuació. Referent als eventuals greuges, era l’equip de govern anterior 
el que havia fet un tracte discriminatori, incrementat al 25%, la participació del 
10%.  També es donaran facilitat de pagament als veïns que ho necessitin.  
 
Posat a votació, s’aprova la proposta, pel el següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 1 del PP.  
VOTS EN CONTRA: 3 de I-ERC i 2 del PSC.  
ABSTENCIÓ: el regidor de ICV-EUIA 
 

 
8.- MODIFICACIÓ ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS MUNICIPALS 
 
Vista la proposta de l’alcaldia de reduir les assignacions econòmiques que s’havien 
fixat als grups municipals, en consonància amb les mesures i ajustos que s’han 
tingut que efectuar en les administracions públiques per fer front als dèficits 
pressupostaris. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Reduir les assignacions als grups municipals que s’havien fixat al ple de 
data 7 de juliol de 2011, reduint els seus imports de 135 € a 100 € pel grup, i de 
122 € a 100 €, per cada  regidor que integri el grup.   
 
Segon.- Aquest acord tindrà eficàcia a partir del mes d’octubre de 2012. 
 
L’alcalde diu que els havia semblat que en el context de crisi profunda i demanar 
sacrificis a tothom, també calia donar exemple amb les retribucions que percebien 
els grups municipals, sobretot tenint en compte que al 2007 es va negociar una 
pujada, gairebé triplicant els imports. Per això l’equip de govern havia fet la 
proposta de tornar a la situació anterior, i agraïa als representants del PSC i ICV-
EUIA , la predisposició per arribar a un acord , establint-se una posició intermèdia 
entre els imports actuals i els proposats per l’equip de govern. Lamentà que des de 
I-ERC, no s’hagin sumat a l’acord. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu explica la seva posició negativa, perquè tot i que es tracta d’un tema 
sensible, és una minúcia. Així,  a l’any 2007 es van pujar molt les assignacions als 
diferents grups, i de fet la proposta va ser de CiU, i es va aprovar per unanimitat, 
amb la intenció que els diferents grups poguéssin treballar correctament. És cert 
que ara les circumstàncies havien variat, però també era cert que en els grups de 
l’oposició s’havien rebaixat les assignacions a final de la legislatura, els diners que 
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ara es destinaven als càrrecs públics s’havien apujat bastant en l’ultima legislatura, 
essent evident que l’equip de govern tenia una assignació bastant més alta que 
l’anterior, de 95.000 euros a l’any 2007, a 123.000 euros actuals. Per contraposició 
d’aquest alça, ara el debat és anar de 135 euros a 100 euros per grup, i 100 euros 
per regidor. Amb aquests diners, que no són gaires diners, des de l’oposició es fa el 
que bonament es pot, i ben gestionat, es fan diferents butlletins i diferents actes 
intentant acostar, des del punt de vista d’I-ERC, l’activitat de l’ajuntament a la 
població. Abaixar aquestes assignacions de 135 a 100 euros, no és greu, però 
sembla que és un pas més en l’ofeg.  I això era així, perquè, per exemple, en el 
punt anterior, de les obres del carrer Farigola, efectivament s’havien hagut 
d’assabentar per diferents veïns, i significa que amb una mica més de diners 
possiblement podrien haver fet més feina, i amb menys diners, possiblement 
s’acostaran menys a la població, i si és la intenció de fons, li sembla molt malament, 
perquè es tracta de molts pocs diners, i una funció clara. Aquesta és la posició de I-
ERC, i no que s’entengui que tenen ganes de guanyar-se la vida, perquè 
evidentment no és així. En tot cas els semblaria més adequat, que la baixada fos 
conjunta, lineal, per totes les retribucions dels càrrecs politics, però no així, on 
resulten més afectats els grups de l’oposició.  
 
L’alcalde fa un aclariment arrel de les paraules del Sr. Vilageliu, perquè es podria 
entendre de les xifres, que l’equip de govern s’havia augmentat el sou, quan en 
realitat era que existien dos regidors que tenien dedicació a l’ajuntament, en 
detriment de les seves activitats professionals, circumstància que en el mandat 
anterior no es donava, i explicava l’augment. És doncs, per una dedicació superior. 
A més el sou de l’alcaldia és també inferior en 12.000 euros al del mandat anterior, 
precisament d’I-ERC, i a més havien passat 5 anys, el que també s’hauria de 
valorar. 
 
El Sr. Blanch diu que malgrat la negociació, volien fer palès, que tal com havia dit el 
Sr. Vilageliu, els semblaria molt adient que la rebaixa fos general a tots els 
emoluments, i ja que l’oposició feia un esforç i acceptava aquestes reduccions, 
també es tenia que tenir en compte que necessariament, per fer la feina es 
necessitaven uns recursos, i amb 100 euros per grup, i 100 per cada regidor, per la 
quantitat de tasques que es feien durant tot l’any, no es podia dir que rebessin 
grans diners.  
 
El Sr. Gonzalo diu que des del primer moment va manifestar que no tenia cap 
inconvenient en que es rebaixes l’assignació, entenen que en la situació actual podia 
servir com a gest simbòlic, i els diners podien tenir altres destins, però subscrivia la 
intervenció del Sr. Vilageliu, i resultaria que CiU hauria gaudit d’aquestes 
assignacions en tant estava a l’oposició, i ara que  governava, les reduïen. Per altre 
banda s’havia dit  que la quantia de les retribucions era superior a l’haver-hi dos 
regidors amb dedicació, però en el mandat anterior no tenien aquesta dedicació i 
també funcionava l’ajuntament.  
 
 
Posat a votació, s’aprova la proposta, pel el següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU; 2 del PSC; 1 del PP; 1 de ICV-EUIA. 
VOTS EN CONTRA: 3 de I-ERC. 
 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT I  SET- COMUNICACIÓ DE L'EXERCICI 2011. 
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L’Alcalde 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 tancament de 
l’exercici 2011 de l’Ajuntament i de Set-Comunicació. 
 
El Sr. Montes diu que tal com s’havia dit a la Comissió Informativa, i de manera 
resumida, de la liquidació del pressupost de 2011, existien dues xifres, el resultat 
pressupostari, que desprès dels drets i obligacions reconegudes, te un resultat 
negatiu de 990.000 euros, i el romanent de tresoreria, de 1.100 euros negatius, tot 
i que un cop aplicada la part dels drets reconeguts, que resulten incobrables, i 
ascendeixen a 600.000 euros, resulta un romanent de tresoreria real de 618.000 
euros. Aquest import encara que s’aplica a la liquidació del pressupost del 2011, en 
realitat no tot es liquidació 2011, sinó que el que s’ha fet es posar al dia 2011 i 
acumulats,  posant les deficiències i mancances de 2010 i anteriors, així hi figuren 
factures que no estaven aplicades a la comptabilitat i s’havien pagat sense dotació 
pressupostaria; factures de les que es desconeixia l’existència però que han 
aparegut a rel del decret de l’estat, quan els proveïdors han demanat el pagament; i 
també les mancances comptables del mandat anterior que s’han intentat 
regularitzar i posar al dia. Per últim assenyala que l’interventor te a disposició del 
grups municipals que vulguin aprofundir  el seu coneixement, tot el detall, i de 
haver-ne dubtes, a nivell polític s’efectuaria una reunió, perquè en les properes 
setmanes es convocarà la Comissió Especial de Comptes, i seria un començament 
dels anàlisi. Respecte a Canal 7, de romanent de tresoreria te 4.100 euros, i l’esta 
de liquidació del pressupost dona un dèficit de 132 euros, i des de el govern es vol 
felicitar la gestió de Canal 7, perquè el dèficit i el romanent de tresoreria, presentats 
significa que han procurat estalvis i realitzat una bona gestió econòmica, pel que els 
donen les gracies.  
 
La corporació queda assabentada.  
 
10.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6/2012.-
CRÈDIT EXTRAÒRDINARI I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. 

 
“Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de 
modificació de crèdits pressupostaris 6/2012, per la qual es proposa: 
 
La modificació de crèdits número 6/2012 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica: 
 

a) Transferència entre partides pressupostàries de diferents capítols de 
despesa, tot i formar part del mateix programa. 

 
b) Crèdit extraordinari 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  

 
Vist l’informe d’Intervenció de data 18 de setembre de 2012. 
 
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 2012. 
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És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’Hisenda proposa a la 
Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost 
vigent número 1/2012, d’acord amb el següent detall: 
 

a) Transferència entre partides per import de 6.857,20 euros, que es finança 
mitjançant baixa de crèdits de despeses d’altres partides, del pressupost 
vigent, no compromès, estimades reduïbles sense pertorbació del servei. 

 
b) Crèdit extraordinari per la realització d’unes despeses específiques per 

import de 28.286,94 euros, finançades amb majors ingressos compromesos 
sobre les previsions. 

 
a) Transferència de crèdit       

Despeses en 
augment         

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
Final 

         

7/151/60901 CLAVEGUERAM CAN LLUÏSET 0,00 6.857,20 6.857,20 
          
    Subtotal 6.857,20   
          
  Total augment   6.857,20   
          

Despeses en 
disminució         

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
Final 

         

7/151/780001 
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 
CAN LLUÏSET 6.857,20 -6.857,20 0,00 

          
    Subtotal -6.857,20   
          
  Total disminució   -6.857,20   

 
b) Crèdit extraordinari       

Despeses en 
augment         

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
Final 

         
7/151/60901 CLAVEGUERAM CAN LLUÏSET 0,00 28.286,94 28.286,94 

          
    Subtotal 28.286,94   
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  Total augment   28.286,94   
          

Ingressos en 
augment         

Aplicació Concepte 
Consignació 

actual 
Modificació 

Consignació 
Final 

39600 
INGRESSOS QUOTES 
URBANÍSTIQUES CAN LLUÏSET 0,00 28.286,94 28.286,94 

          
    Subtotal 28.286,94   
          
  Total augment   28.286,94   

 
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”.  
 
El Sr. Montes diu que es tracta d’un formulisme per complir la legalitat, ja que al fer 
les obres de clavegueram a Can Lluiset, inicialment s’havia previst que fóssin els 
veïns directament, o l’empresa els que s’encarreguessin de  la gestió, pel que al 
pressupost únicament constava l’aportació del l’ajuntament, però com fos que 
desprès es demana que fos l’ajuntament qui portés la gestió, calia fer constar 
l’import total en el pressupost. Per això es canvia la partida, incorporant l’aportació 
dels veïns i l’abonament de la factura a l’empresa. 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot demanà si en l’aportació dels veïns, estava inclosa les aportacions del 
PERI del Camí de la Serra, contestant el Sr. Montes, que era l’aportació de tots el 
veïns, i el PERI en tant propietari, també hi figurava. El Sr. Cabot continua dient que 
aquesta obra no es va fer en el mandat anterior, perquè sempre  demanaven que 
l’aportació del PERI, que faria més de 100 habitatges, fos més superior i els veïns 
haguessin de pagar menys, considerant-ho més just, però ara fent-ho d’aquesta 
forma, tant els veïns con l’ajuntament devien aportar més diners.  
 
Posat a votació, s’aprova la proposta pel el següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 1 del PP  
ABSTENCIONS: 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 

 
11.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

 
Atès que s’ha detectat l’existència d’algunes factures procedents del 2010 i 2011 
que per diferents motius no van ser comptabilitzades l’any que tocava. 
 
Atès que el principi d’especialialitat quantitativa, qualitativa i temporal aprovat 
segons el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix, en els articles 35 i 38, 
que els crèdits de despeses consignats al pressupost es destinaran a la finalitat 
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exclusiva per a la qual van ser previstos, que aquests tenen un abast limitatiu i que 
només es podran gastar durant l’any natural de l’exercici pressupostari. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per 2012 adequada i suficient per 
afrontar la despesa. 
 
Atès que el Ple és l’òrgan competent per aprovar l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Autoritzar, Disposar, Reconèixer l’Obligació i efectuar el pagament amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries detallades de les factures procedents 
d’exercicis anteriors que no van ser aplicades al pressupost els exercicis 
corresponents.  
 

Factura Proveïdor Import Aplicació pressupostària 

01116T0077 
EMPRESA SAGALÉS 

S 
130,00 

6-441-
223003 

Transport 
Públic 

Autobús 

11/829 
INTERLANDS CIUTAT 

I TERRITORI SLP 
15.646,65 

1-151-
609004 

POUM 

A/4451 
AGÈNCIA CATALANA 
DE CERTIFICACIÓ 

28,32 1-920-22000 

Material 
Ordinari 
Oficina 

Ajuntament 

A/5249 
AGÈNCIA CATALANA 
DE CERTIFICACIÓ 

28,32 1-920-22000 

Material 
Ordinari 
Oficina 

Ajuntament 

1008 
TONI PENADÉS 

BARCONS 
3.132,00 

2-321-
212013 

Gestió i 
Manteniment 

Escola 
Bressol 

 TOTAL 18.965,29   
 
Segon.- Regularitzar l’estat de les factures descrites amb el fi que puguin entrar al 
circuit ordinari de pagament de les obligacions reconegudes per la corporació. 
 
Tercer.- Notificar la Intervenció i la Tresoreria per a que sigui registrat el present 
acord”. 
 
El Sr. Montes diu que el reconeixement ve donat perquè son factures de l’exercici 
anterior, i així com les factures s’aproven per Junta de Govern o Decret d’alcaldia, la 
legislació indica que les factures que formen part d’un exercici anterior han de ser 
aprovades pel Plé de l’ajuntament.  
 
Intervencions. 
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El Sr. Cabot diu que com que sembla que tots els problemes venen del mandat 
anterior, vol deixar constància que les referides factures son de la segona meitat del 
2011, i no sap perquè no es varen comptabilitzar al seu moment.   
 
El Sr. Blanch diu que tenen un dubte respecte a la factura d’Interlands, l’empresa 
que esta redactant el POUM, perquè existia el conveni de  data 26 de juliol de 2006, 
de suspensió de redacció del contracte del POUM, i al seu moment els serveis 
tècnics ho havien conformat, manifestant-se que fins a la data els treballs estaven 
complerts, i que s’havia abonat la totalitat dels treball. Per això ara sobta que 
aparegui aquesta factura, que correspondria, segons es diu al 2011, tenint en 
compte que en l’adopció de l’acord de represa dels treballs es va dir que els treballs 
començarien al mes de febrer de 2012, i els pagaments s’efectuarien prorratejant-
los mensualment per resultar més favorables per l’ajuntament. Respecte a les 
factures restants, de petit import, també figuraven en el certificat de pagament que 
estaria en la relació enviada pel decret 4/2012, i es tractaria d’evitar confusions. 
 
El Sr. Montes contesta en referència a la factura d’Interlands, que efectivament 
correspon als treballs del POUM, i que ha passat el mateix que en totes les factures 
de despesa generades al mes de desembre, en les que els proveïdors no els ha 
donat temps d’entrar-les abans del dia 31, i han de passar a l’aprovació del Ple, 
diferint del procés estàndard en que arriben les factures, es comproven,  i de ser 
correctes, son aprovades per la Junta. Aquesta factura s’ha imputat i estava 
prevista al 2012, però com que al moment de la negociació s’acorda fer-ne un 
primer pagament avançat, es va emetre dintre de l’any 2011, però s’ha imputat tal 
com es va preveure al 2012. Referent a les altres factures, efectivament per una 
confusió no s’havien inclòs en la relació del decret, i es considera convenient 
atendre-les, evitant haver de formalitzar un crèdit amb el Banc per imports tan 
minsos. 
 
El Sr. Blanch contesta que entén que la factura sigui un avançament dels diners en 
base al conveni amb Interlands, per començar el treballs, però demana quin òrgan 
va ser el que aprovà el pagament. Per altre banda manifestà que recorda les 
explicacions facilitades i que s’havia dit que es faria un pagament inicial. L’alcalde 
contesta que efectivament, al seu moment ja havien informat a l’oposició que es 
faria aquest pagament de 15.000 euros, i allò va ser fruit de les negociacions que 
varen tenir lloc a partir del mes de setembre de 2011, arribant-se a aquest acord, ja 
que a l’inici Interlands tenia que fer una feina de certa importància, actualitzant la 
informació, però al no recordar el detall de l’aprovació, s’havia de remetre a 
l’expedient.   
 
Posat a votació, s’aprova la proposta amb el següent resultat:    
VOTS A FAVOR:  6 de CiU; 2 del PSC; 1 del PP  
ABSTENCIONS: 3 regidors de I-ERC, i 1 de ICV-EUIA 
 
12.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 
8/2012.CRÈDIT EXTRAORDINÀRI. 
 
Expedient de modificació dels crèdits del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 8/2012. 
 
Vista la memòria explicativa de les modificacions a realitzar en l’expedient de 
modificació de crèdits pressupostaris 8/2012, per la qual es proposa: 
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La modificació de crèdits número 8/2012 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica: 

 
a)  Crèdit extraordinari 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 ni aplicació pressupostària. 

 
Vist l’informe d’Intervenció de data 27 de setembre de 2012. 
 
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 2012. 
 
És pels motius anteriorment exposats, que la regidoria d’Hisenda proposa a la 
Comissió Informativa del Ple Municipal, emeti dictamen sobre l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost 
vigent número 8/2012, d’acord amb el següent detall: 
 
a)  Creació d’una aplicació pressupostària de capítol 2 per import de 7.782,45 
euros, finançada amb un increment dels ingressos de capítol III (Taxa per ocupació 
de subsòl, sòl i volada de la via). 
 

a) Crèdit extraordinari     

Despeses en 
augment       

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 

       
2/241/226062 DESPESES MERCAT MUNICIPAL  0,00 7.782,45 7.782,45

        
    Subtotal 7.782,45  
        
  Total augment  7.782,45  
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Ingressos en 
augment       

Aplicació Concepte Consignació 
actual Modificació Consignació 

Final 

39962 
TAXA PER OCUPACIÓ DE SÒL, SUBSÒL I  
VÍA PÚBLICA DEL MERCAT 0,00 7.782,45 28.286,94

        
    Subtotal 7.782,45  
        
  Total augment  7.782,45  

 
 
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”.  
 
El Sr. Montes diu que en poc temps començarà a operar el mercat, cal habilitar una 
dotació pressupostària per poder encabir les despeses que derivin del mercat, i 
poder atendre-les. El pressupost anual ascendeix a 21.000 euros, però ara nomès 
s’aplica la part proporcional a les despeses que es produiran al 2012, que seran 
7.782 euros.     
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot demana si la neteja la farà una empresa externa o la brigada. La Sra. 
Valls contesta que la faria una empresa externa, i desprès de consultar les 3 
ofertes, entre elles la d’ Urbaser, s’havia donat a un empresa del poble. El Sr. Cabot 
fa al·lusió al fet de si la màquina escombradora podria netejar el mercat, i el Sr. 
Moret respon que malauradament la maquina es troba espatllada, i probablement 
va ser una mala adquisició.  
 
El Sr, Blanch diu que el sobtava que es fessin tantes modificacions de crèdit, essent 
l’any que més s’havien fet. El Sr. Montes diu que els sobta perquè en l’anterior 
etapa no es feia, o es feia un sistema de gestió diferent, fent-ne una modificació 
pressupostària final per recollir la realitat de totes les despeses efectuades. Ara cada 
una segueix la normativa, i cada vegada que s’ha d’efectuar una despesa i no es 
disposa de consignació suficient, es tramita la modificació pressupostària. 
 
El Sr. Cabot diu que es cert  que abans es feia tot al final, però en l’exercici de 
2011, s’ha vist una desviació pressupostària i no s’havia fet cap modificació ni al 
final, ni tampoc abans, i no era correcte. El Sr.  Montes contesta que el 2011, havia 
sigut un any molt difícil, que es podria dir que s’estava acabant de tancar ara, i 
aquesta dificultat esdevé pel sistema de gestió anterior, i perquè implantar els 
canvis ha comportat els problemes i tota la feina que ha comportat, però si en 
quelcom s’havien equivocat, agraïen la critica i ho rectificarien. 
 
 
Posat a votació, s’aprova la proposta amb el següent resultat:    
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VOTS A FAVOR:  6 de CiU, 1 del PP  
ABSTENCIONS: 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 

 
13.-MOCIONS 
 
13.-1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA AMB MOTIU DE L'ANUNCI 
DEL GOVERN D'ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2010 DE SALUT SEXUAL 
I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS  
 
El Sr. Blanch la moció pretén instar al govern central perquè no faci la modificació ni 
la reforma de la llei, i demanà l’adhesió a un manifest que es titula decidir ens fa 
lliures. A continuació llegeix el manifest: 
 

D’acord i basant‐se en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana vol sotmetre a la consideració del Ple Municipal la següent  

MOCIÓ:  

Davant la intenció manifesta de l'actual Govern d’Espanya de reformar la Llei 
2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, en 
termes clarament restrictius i d'eliminació de drets, més de 140 organitzacions de 
dones, col·lectius en defensa de la salut i organitzacions socials s’han unit per 
recolzar el manifest "Decidir ens fa lliures" que aposta clarament pel dret de les 
dones a decidir lliurement sobre la interrupció del seu embaràs com a part 
fonamental dels Drets Humans de les dones, perquè l'exercici d'aquest dret no pot 
ser regulat pel Codi Penal.  

Una vegada més, el govern del PP, davant la ineficàcia de la seva política 
econòmica, ha optat per aplicar la seva política més conservadora retallant els drets 
de les dones. Una pèrdua de drets que suposaria un risc per a la salut i la vida de 
les dones, ometent l'obligació de l'Estat d’acord amb la normativa europea i 
internacional de garantir la protecció i seguretat jurídica en el camp de drets sexuals 
i reproductius.  

El dret de les dones a decidir sobre els seus cossos i les seves vides està enfrontat 
amb el prototip de la feminitat que discrimina les dones i que pretén imposar el 
govern amb aquesta reforma anunciada.  

Amb aquesta moció seguim les recents recomanacions que Nacions Unides ha fet a 
Espanya amb motiu de la revisió del compliment del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), que reconeix els drets a la feina, a 
l'educació i a la seguretat social, així com el dret a garantir el més alt nivell de salut 
possible, incloent‐hi la salut mental, sexual i reproductiva sense cap discriminació. 
En elles les Nacions Unides recomanen a Espanya garantir la plena aplicació de la 
Llei Orgànica 2/2010 de 3 març de 2010 a tot el territori nacional i l'adopció d'un 
procediment bàsic comú a totes les Comunitats per garantir un accés equitatiu a la 
interrupció voluntària de l'embaràs i per assegurar que l'exercici de l'objecció de 
consciència per part dels metges i altres membres del personal sanitari no 
constitueixi un obstacle per a les dones que volen posar fi a un embaràs.  
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple d l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana l’aprovació de la següent moció i el trasllat al Ministeri de 
Justícia i als grups parlamentaris de les Corts Generals:  

Donar suport al manifest "Decidir ens fa lliures" elaborat per la Plataforma Estatal 
en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa a més de 140 
organitzacions socials i de dones . I promoure activament, a través dels mitjans de 
comunicació locals i amb activitats, la seva difusió.  

Exigir al Govern de la Nació el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de març, de 
Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, així com la 
garantia que les dones poden exercir el seu dret a la interrupció voluntària de 
l'embaràs.  

“DECIDIR ENS FA LLIURES”  

Davant l’anunci per part del Govern del Partit Popular de reformar l’actual Llei 
orgànica 2/2010 de Salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de 
l’embaràs, les organitzacions de dones, les organitzacions mixtes i les persones 
sotasignants  

MANIFESTEM:  

 La nostra total indignació davant el retrocés en el reconeixement dels drets 
sexuals i reproductius de les dones que suposaria la possible reforma de la llei.  

 La nostra absoluta negativa a acceptar una retallada en la llibertat i 
autonomia de les dones en relació a la seva sexualitat i a decidir sobre la seva 
maternitat. Si no podem decidir no som lliures.  

 El nostre desacord amb el fons argumental ‐retrògrad, manipulador i 
ideològic‐ pel qual es vol portar a terme la reforma.  

 El nostre rebuig a que la vulneració dels drets de les dones sigui un dels 
segells de la ideología conservadora  
 

Per tot això:  
 
 DENUNCIEM que la pèrdua de drets en salut sexual i reproductiva exposaria 
a un major risc la salut i la pròpia vida de les dones. AFIRMEM, per contra, que el 
govern està obligat, d’acord amb la normativa europea i internacional, a confirmar 
la protecció i seguretat jurídica en matèria de drets sexuals i reproductius.  
 
 DENUNCIEM Que “violència de gènere estructural” és la coacció i la limitació 
en l’ús de les llibertats individuals. AFIRMEM, per contra, la infrangible voluntat de 
les dones a viure una vida lliure de violència i de coaccions.  
  
 DENUNCIEM que la retallada en les llibertats de les dones sigui a causa de la 
pressió de la jerarquia eclesiàstica i grups ultraconservadors. AFIRMEM, per contra, 
la necessitat d’una societat laica i democràtica lliure d’imposicions religioses.  
 
 DENUNCIEM la lamentable argumentació vuitcentista que emfatitza com a 
únic dret de la dona el de la maternitat sense lliure elecció. AFIRMEM, per contra, el 
nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i les nostres vides i no d’acord a un 
prototip de feminitat que discrimina a les dones.  
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 DENUNCIEM l’arbitrarietat en el maneig i ús del concepte “drets” i que 
l’acceptació dels drets humans de les dones és incompatible amb la seva regulació 
en el codi penal. AFIRMEM, per contra, que on hi ha “drets” no hi ha “supòsits” i que 
l’exercici d’un dret no és punible.  
 
 DENUNCIEM que la negació dels drets sexuals i reproductius de les dones 
comporta el retrocés en qüestions tan bàsiques com l’educació sexual o la millora en 
l’accés a l’anticoncepció, inclosa la d’urgència. AFIRMEM, per contra, que Sí que hi 
ha drets específics de la dones en salut sexual i reproductiva i ha d’haver‐hi, per 
tant, dret a prestacions específiques en la cartera nacional bàsica de serveis 
sanitaris.  

PERQUÈ DECIDIR ENS FA LLIURES 
 
Finalment demanà al consistori el recolzament d’aquest manifest. 
 
Intervencions. 
 
La Sra. Federico diu que estan d’acord, que tots tenen dret sobre el seu cos, les 
dones també, i la modificació de la llei, podria empènyer les dones sense recursos a 
efectuar-ne interrupcions de l’embaràs en condicions insalubres i perilloses per la 
seva salut, i representaria una despesa extra per aquestes persones. 
 
El Sr. Gonzalo diu que per moments semblà que algú ha posat en marxa la màquina 
del temps, i es viatja cap al passat, però això no és possible, i encara que s’aprovi, 
els milers de dones que han crescut amb altres conviccions mai acceptaran una llei 
com aquesta, i tampoc serà possible acontentar als grups ultraconservadors, 
feixistes, carques, ultra catòlics que no en tindran prou amb aquesta reforma, i en 
plantejaran d’altres, i com que es tant impossible el que pretén el govern s’ha de dir 
NO. 
 
El Sr. Montes adverteix respecte als comentaris d’ultra catòlics del Sr. Gonzalo, que 
Santa Eulàlia en aquest sentit també es atípica, perquè al poble els que estan 
vinculats a l’església són les esquerres, no les dretes.  Respecte a la votació diu que 
s’abstindrà per no entrar en contradicció amb les directrius del seu partit. 
 
Posat a votació, s’aprova la moció pel següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR:  6 de CiU; 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 
ABSTENCIONS: 1 del PP 
 
13.2  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE 
SANTA EULÁLIA DE RONÇANA PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA 
PREPARA SEGONS EL REIAL DECRET - LLEI 1/2011, D' 11 DE FEBRER, DE 
MESURES URGENTS PER A PROMOURE LA TRANSICIÓ A L'OCUPACIÓ 
ESTABLE I LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES 
DESOCUPADES.  

El passat 24 d’agost el Govern de l’Estat va aprovar la pròrroga del Reial Decret-llei 
1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació 
estable i la requalificació professional per a les persones desocupades que, per una 
banda incrementa la quantia de l’ajut fins al 85% de l’IPREM per a aquells 
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beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però per altra banda, exclou a la 
immensa majoria de persones joves o vulnerables que tenen especials dificultats.  

Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792 persones en 
situació d’atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra l'última 
Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment de la 
desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga durada i 
el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a Catalunya es 
calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir l’alta taxa d'atur 
juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les persones aturades, és a 
dir, l’increment d’aquelles persones que no perceben cap prestació i no tenen cap 
ingrés.  

Les polítiques desenvolupades pel Govern de l’Estat des de gener de 2012, lluny de 
resoldre el problema de l'atur, l’han agreujat amb:  

� L’aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha 
provocat l’acceleració de la destrucció d’ocupació de manera insuportable.  

� La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, que 
a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros em aquesta partida, és a 
dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió de les polítiques 
d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que afecten els programes 
d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra de les recomanacions del 
Consell Europeu.  

� L’aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de manera 
descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis especials per als més 
grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa 
d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. Centenars de milers de 
desocupats es poden veure sense cap protecció en els propers mesos.  

� Per últim, l’aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es 
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de les 
persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per una banda 
una lleugera millora en l’import a percebre per les persones aturades amb 3 o més 
persones al seu càrrec, però per altra banda n’exclou l’accés a bona part de les 
persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant greument els joves i els 
més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han hagut de 
tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una 
sobrecàrrega per a la ja migrada economia familiar.  

Igualment, les polítiques en matèria d’ocupació i protecció social desenvolupades pel 
govern de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les 
persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap prestació:  
 Les restriccions en l’accés al programa de Renda Mínima d’Inserció, així com 
el retard en el reconeixement de la prestació.  
 La reducció de la plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya, que implica a 
partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions d’orientació i suport a 
la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als 
requeriments que estableix el programa PREPARA.  
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 La inexistència de cap convocatòria fins al setembre de 2012 adreçada a les 
entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en matèria de 
polítiques actives d’ocupació.  

Per tot això, les polítiques tant del govern de l’Estat com de la Generalitat estan 
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives per 
afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.  

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat 
concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la millora 
de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context actual de 
manca d’ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi participen. El 
programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i 
requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba 
essent l'única font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que 
no tenen res més que aquests 400 € per poder subsistir.  

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana els següents  

ACORDS:  

• Instar el Govern de l’Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició a 
l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i 
les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, ampliï la 
cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s’hi podien acollir 
segons el Reial Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per a 
promoure la transició a l’ocupació i la requalificació professional de les persones 
aturades. Així mateix en faci l’ampliació pressupostària per tal de dotar el programa 
d’estabilitat.  

• Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per combatre 
l’atur juvenil i programes d’ocupació específics per a les persones joves excloses de 
l’actual programa PREPARA i que continuen tenint altes dificultats per trobar feina.  

• Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment totes les 
convocatòries pendents adreçades als ajuntaments i entitats per donar suport a les 
persones aturades, especialment als col·lectius amb especials dificultats: programes 
d’orientació, formació, ocupació i inserció laborals.  

• Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya.  
 El Sr. Blanch afegeix que aquí no sols es tracta d’una qüestió de dones, es una 
qüestió de joves, de gent aturada, de gent que tenia unes prestacions i ara te 
moltes dificultats per seguir endavant, i el que pretén la moció es que el govern 
central reimplanti novament el RD de 11 de febrer , i que els drets que d’alguna 
manera tenien adquirits aquelles persones, es puguin restaurar i tinguin uns mínims 
de subsistència, i si els governants no els ajuden ho tindran molt complicat.    
 
Intervencions 
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La Sra. Federico diu que el seu grup recolza la moció, perquè per una banda, dónen 
milions d’euros als bancs perquè estiguin bé, i en canvi aquestes persones no tenen 
l’oportunitat de sobreviure. 
 
El regidor Sr. Montes manifesta que s’abstindrà per evitar contradiccions amb la 
línia del partit. 

 
Posat a votació, s’aprova la moció pel següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR:  6 de CiU; 3 regidors de I-ERC; 2 del PSC; i 1 de ICV-EUIA 
 
ABSTENCIONS: 1 del PP 
 
13.3.- MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE 
CATALUNYA  
 
El Sr. Vilageliu diu que com que aquests dies passats ja s’han fet arengues i 
proclames, no les repetirà però vol presentar la moció des d’un punt de vista 
proper, la independència vista des de Santa Eulàlia, i parlant d’identitats el primer 
que surt és que no s’imposen, que no hi ha cap paper que ho pugui establir, i les 
persones s’identifiquen amb les nacions al menys per tres motius: per una qüestió 
sentimental i emocional, per que se’n sent; per qüestions econòmiques; i perquè SI, 
que seria la més important, però com que no n’hi hauria prou amb l’afirmació, en la 
moció s’exposen alguns dels motius pels que el consistori es pot posar del costat del 
que hores d’ara és un clam conegut de tots. També cal dir que a Santa Eulàlia ja 
s’han fet passes en aquest sentit, com es pot veure a la plaça 11 de setembre, i 
l’ajuntament també forma part de l’“Associació de Municipis per la Independència”. 
En la qüestió econòmica, anualment 15 milions d’euros de Santa Eulàlia 
desapareixen, que són el resultat de dividir els 16.000 milions calculats, i aquesta 
manca fa abaixar el nivell de vida dels catalans i catalanes, però a més s’ha de 
treballar cada vegada millor, i essent un poble de qualitat, identificat amb una nació 
de qualitat, es més fàcil que altra gent que ni emocional ni econòmicament se senti 
propera a la nació catalana s’encomani d’aquesta manera de pensar. La moció 
acorda solemnement la declaració d’independència, sense acritud però amb 
fermesa, i que Santa Eulàlia es posi amb la torrentada de demanar que Catalunya 
sigui un país independent. 
 
A continuació es dona compte del següent manifest:   
 
MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE 
CATALUNYA  
 
Per la present, ens adrecem al Parlament del Principat de Catalunya en general, i a 
tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana 
assumeixi a tots els efectes la completa sobirania nacional del territori del Principat 
de Catalunya i iniciï el procés per declarar i constituir l’Estat català lliure i sobirà, 
democràtic i social.  
 
La consulta popular democràtica duta terme el 13 de desembre de 2009 a Santa 
Eulàlia de Ronçana, tot i la no oficialitat de la mateixa i la manca de recursos dels 
organitzadors, va portar davant les urnes gairebé el 20% dels veïns de Santa Eulàlia 
majors de 16 anys i, d’aquests, el 93,3 % (998 vots) es van mostrar a favor de la 



 

 29

independència de Catalunya, en front del 4,3 % (46 vots) que es van mostrar en 
contra.  
 
El ple ordinari del 26 de gener de 2012 va aprovar per una amplia majoria i sense 
cap vot en contra la moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la 
Independència amb l’objecte, segons el primer acord del ple, de defensar 
l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici 
del dret a decidir.  
 
El passat 11 de setembre, el govern municipal va accedir, a petició de l’Empenta 
Ronçanenca per l’Autodeterminació (ERA) a la col·locació d’un mastil a la plaça 11 
de setembre on hi onejarà permanentment una senyera estelada.  
 
Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present, així com a declarar el 
municipi de Santa Eulàlia de Ronçana territori català lliure i sobirà i, a l’espera que 
el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la normativa i la 
jurisprudència d’ús actual, s’estableixin com a provisionalment vigents i siguin 
d’aplicació en tant no s’oposin a la sobirania del poble de Catalunya.  
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana i, per extensió, tot el poble 
català, com a conseqüència de la seva pertinença al Regne d’Espanya. Avui, a 
Catalunya, l’atur afecta a 622.882 persones, 577 a Santa Eulàlia de Ronçana, el 
20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats 
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions 
d’euros anuals per Catalunya i, localment, a Santa Eulàlia de Ronçana, uns 15 
milions d’euros anuals.  
 
És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país, que cal actuar amb 
fermesa i en defensa dels interessos col·lectius, generant un clima de confiança i 
esperança per al poble català. El Regne d’Espanya ha demostrat la seva incapacitat 
per a administrar els recursos públics de forma eficient i per a garantir un 
funcionament ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el 
“Banco de España” en primer lloc.  
 
És un estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar.  
 
Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions 
econòmiques amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus 
perjudicis als seus ciutadans i posant en descrèdit internacional les seves 
institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els 
desequilibris creats per l’espoli, insostenible, que pateix el poble català i que desvia 
cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis 
públics de la Generalitat i dels ajuntaments.  
 
A més, ara, des del Govern Espanyol, s’estan promovent grans canvis legals que 
atempten contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món 
municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la seva població.  
Sense oblidar l'intent d'arraconament cultural, social i econòmic que el Regne 
d'Espanya, acollint-se al dret de conquesta, ha sotmès al poble català durant 
gairebé 300 anys.  
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Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.  
 
És per tots aquests motius, però principalment per a preservar el benestar dels 
veïns i veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana, i per tal d’impedir que l’agreujament 
d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de 
degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa, 
que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que 
ens està tocant viure.  
 
Avui, quan el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb total claredat, és 
l’hora de la independència nacional i així ho ha declarat en la massiva manifestació 
d’aquest 11 de setembre.  
 
És per tots aquests motius que, avui, 27 de setembre del 2012, el Ple de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
 
ACORDA SOLEMNEMENT:  
 
1. Declarar Santa Eulàlia de Ronçana territori català lliure i sobirà. 
 
2. Instar el Parlament de Catalunya a declarar que el Principat de Catalunya és, i ha 
de ser per Dret, Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i obligacions que els 
demés Estats Independents del món.  
 
3. Instar el Parlament de Catalunya perquè, conjuntament amb els Ajuntaments 
catalans, assumeixi la completa sobirania nacional del territori del Principat de 
Catalunya, valorant consultar a la ciutadania, per la via de referèndum, i iniciï el 
procés per declarar i constituir l’Estat català, si és possible, abans de l'11 de 
setembre del 2014. Així mateix, instar al Parlament de Catalunya per tal que la 
normativa legalment aplicable i la jurisprudència d’ús actual siguin vigents, mentre 
no es realitzin les actuacions demanades en aquesta Declaració i en tant no s’oposin 
a la sobirania del poble de Catalunya.  
 
4. Instar a l’actual Govern de la Generalitat o el que surti de les properes eleccions 
al parlament, prepari totes les estructures institucionals necessàries de l’Estat 
català, Seguretat Social, Energia, Comunicacions i Telecomunicacions, Seguretat 
Interior, Afers Exteriors i les demés que resultin essencials per a l’establiment ferm 
de l'Estat català.  
 
5. Instar perquè aquest Govern estigui integrat per les forces polítiques 
parlamentàries que estiguin disposades a obrir el procés d'independència, les forces 
polítiques extraparlamentàries amb rellevant representació municipal i persones 
independents rellevants del moviment per a la independència.  
 
6. Instar perquè aquest Govern creï els corresponents registres civils, mercantils i 
de la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació 
íntegra de tots els tributs i cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i 
destinant els nostres recursos a la reversió de les retallades i a polítiques actives de 
foment de l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la recuperació 
de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d’un banc nacional des del qual es 
gestionin el règim fiscal i el finançament de les institucions i els serveis públics; la 
constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense 
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ingerències estrangeres i perquè iniciï immediatament les negociacions amb la 
comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial 
orientació vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en som ciutadans avui.  
 
7. Instar perquè aquest Govern acordi, amb caràcter immediat, les mesures que 
cregui convenients i que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat 
Català i, en especial, les següents:  
 
Que les banderes oficials siguin la local, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada.  
Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
pública o acadèmica catalana.  
Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 
per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.  
Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.  
Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió 
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 
  
8. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans per 
estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats integrants de la 
Nació Catalana, a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a poble.  
 
9. Instar les institucions internacionals a l'inici de converses amb una representació 
dels municipis declarats lliures i sobirans, pel reconeixement de la voluntat del poble 
català d'esdevenir, per Dret, un Estat Lliure i Independent en igualtat de drets i 
obligacions que els demés Estats Independents del món, mentre el Parlament de 
Catalunya no hagi assumit la sobirania nacional. Una vegada assumida la sobirania 
per part del Parlament, si es considera convenient, els representants dels municipis 
podran formar part de la representació catalana en les negociacions internacionals.  
 
10. Demanar l’empara al Govern de Generalitat, al Parlament del Principat de 
Catalunya, així com a les institucions internacionals, davant dels possibles i 
previsibles obstacles i impediments que pugui provocar l’Estat espanyol, per poder 
mantenir i preservar la ‘Declaració de Sobirania del territori municipal’ i l’activitat 
dels seus càrrecs electes.  
 
11. Des de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana apel·lem a l’esperit cívic de tot 
Europa, inclòs l’estat espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món.  
 
12. Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les 
associacions civils, especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium 
Cultural, perquè difonguin i expandeixin aquesta Declaració d’Independència, i que 
estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la majoria dels 
representants del Ple, elegits democràticament pel poble de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
13. Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la 
Independència, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya, per tal que ho comuniquin als seus municipis adherits. 
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14. Posar aquesta Declaració d'Independència en coneixement de:  
El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i 
Gavarró; La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria 
de Gispert i Català; Els diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya; 
El President del Govern Espanyol, senyor Mariano Rajoy Els diferents Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats; El President de la Comissió Europea, senyor 
José Manuel Durão Barroso; El President del Parlament Europeu, senyor Martin 
Schulz; El Secretari General de les Nacions Unides, senyor Ban Ki-moon, i La resta 
d'institucions internacionals afectades, per a l'inici dels tràmits detallats 
anteriorment i sol·licitant-los empara. 
  
15. Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d'Independència, 
per tal que valorin la possibilitat de donar-li suport, fent-nos costat en aquest camí 
que ara iniciem i demanant a tots aquells que es declarin 'territori català lliure i 
sobirà' que ens ho facin saber per poder-no”. 
Santa Eulàlia de Ronçana, 27 de setembre del 2012.   
 
 
Intervencions 
 
El Sr. Blanch diu que desprès de meditar i escoltar la resta de grups, han arribat a 
la conclusió de que tot es més senzill, i com que els socialistes no son 
independentistes, no poden entrar en la moció, però havia demanat al Sr. Alcalde la 
possibilitat de llegir un manifest per tal que es pogués entendre bé quin és el 
pensament sobre el país, que és el de tots.   
 
 
MANIFEST DEL PSC. 
 
El Partit Socialista de Catalunya, comparteix i fa seu el malestar dels catalans i 
catalanes manifestat multitudinàriament el passat 11 de setembre, en motiu de la 
Diada Nacional, i fem pública la nostra voluntat de recollir i desenvolupar els anhels 
allà expressats pels ciutadans i ciutadanes de forma massiva i pacífica. 
Constatem que l’Estat espanyol no va voler entendre la gravetat de la situació 
creada per la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010, que no va 
respectar la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum l’any 2006, i 
que va donar lloc a la gran manifestació del 10 de juliol de 2010. 
Des de llavors, l’Estat espanyol no tan sols no ha intentat millorar la situació sinó 
que l’actual Govern ha emprés una ofensiva recentralitzadora que vulnera les 
competències de la Generalitat i s’ha negat a discutir les propostes emanades del 
Parlament de Catalunya. 
Malgrat tot, el nostre model de país segueix sent el federalisme asimètric, i 
defensant els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes de Catalunya, manifestem i 
entenem que el futur del nostre país no passa per la seva independència. 
Hem dit moltes vegades, que Espanya serà federal o no serà. Les nostres arrels 
venen del republicanisme i per tant contemplem que el futur sigui una república 
federal. Pot ser, hem estat massa tebis en la defensa de les nostres conviccions, 
malgrat que els ciutadans i ciutadanes en les urnes ja ens ho han fet veure. Ha 
arribat l’hora de refermar i defensar amb més convicció que mai el nostre model, 
que entenem aconseguirà una amplia majoria, doncs és el fidel reflex de l’actual 
societat catalana. 
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Està clar que tot això demana un nou marc de relacions entre Catalunya i Espanya, i 
volem reformar la Constitució per tal d’assolir un Estat Federal que garanteixi el 
màxim autogovern per a Catalunya, amb un encaix on tot ens hi trobem còmodes.. 
Un cop anunciada la convocatòria d’eleccions pel proper dia 25 de novembre, 
defensem clarament el dret a decidir, com a expressió democràtica de la nostre 
sobirania com a nació, amb un referendum, on els ciutadans exerceixin lliurement el 
seu dret a decidir el futur del seu país. 
Desprès dels últims esdeveniments no hi ha excuses per al·legar que no es pot fer 
una consulta popular, doncs les properes eleccions poden permetre, “de facto” i en 
clau de consulta,  que tots els catalans i catalanes puguin expressar-se lliurement i 
decidir el futur de Catalunya.  
Es necessari una resposta popular majoritària i seria bo que la majoria sigues lo 
suficientment important per aclarir d’una i per totes el que volem i amb qui volem 
estar. 
Un cop els ciutadans i ciutadanes, hagin decidit democràticament el futur de 
Catalunya, i com no pot ser d’altre manera, els socialistes catalans estarem sempre 
amb la majoria. Sabrem estar on ens correspon, al costat del poble de Catalunya, 
doncs no se’ns poden discutir les nostres arrels catalanes i evidentment no 
acceptem cap critica en aquest sentit. 
Tots i totes hi cabem dins del nostre país, on la discrepància i la diversitat es 
precisament la riquesa del nostre poble i la nostre fortalesa, essent l’enveja d’altres 
pobles veïns. 
Malgrat tot, no escoltarem les veus que ens volen excloure de participar en el futur 
de Catalunya, i, sí els ciutadans i ciutadanes decideixen estar en un escenari 
d’independència, no serem cap obstacle, tot al contrari, el socialisme és manifesta 
en la seva plenitud en la defensa dels drets de les classes més vulnerables i treballa 
per la justícia social, per la igualtat d’oportunitats i per la solidaritat entre les 
persones, per sobre de qualsevol frontera, doncs el que defensem es universal i 
necessari per a tots els pobles del mon. 
 
Partit Socialista de Catalunya 
Sta. Eulàlia de Ronçana 
 
El Sr. Gonzalo diu que encara que les seves intervencions al llarg de la sessió són 
sempre molt breus, si que voldria aquí estendre’s una mica, i diu que encara que al 
seu grup ni ha gent que decididament està a favor de la independència, i altre que 
no, efectuarà un vot de consciència i s’abstindrà en la votació, però vol fer-ne una 
reflexió personal, no de partit, i això,  que afortunadament pels grups nacionalistes,  
a Santa Eulàlia, té molt de pes el sentiment nacionalista, i la independència, és una 
aposta clara i majoritària, i de vegades donar una resposta curta és difícil. 
Considera que el problema no és Espanya, ja que Espanya existeix per la unió lliure 
i entre iguals de la corona d’Aragó, i la corona de Castella-Lleó i Navarra, i Espanya 
no existia abans de que es fes aquesta unió, i per pura lògica si aquesta unió es 
desfà, Espanya no existirà, i Catalunya és i forma part d’Espanya; i si no s’hagués 
pres part per l’Imperi Austríac, en un conflicte dinàstic, probablement Catalunya no 
hagués perdut els seus furs i privilegis, i la situació seria una altra. Insisteix en que 
el problema no és Espanya, i el problema és una concepció de l’estat i del poder, 
que es basa en la dominació, ja que el poder s’exerceix des de fa segles per una 
classe dominant, amb la intenció de sotmetre i controlar, i també per part d’un 
territori dominant, que ha tractat d’imposar els seus usos i costums i la seva 
llengua. Per tant, el problema no és Espanya, i menys els espanyols, i manifesta 
que es troba més a prop dels jornalers andalusos, o dels madrilenys que envoltaven 
el Congres dels Diputats, que del Sr. Fainé de la Caixa de Pensions, o del Sr. Rosell, 
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de la patronal, o del propi President Artur Mas. Per això, considera que el problema 
està en aquells que exerceixen el poder des de l’aparell de l’estat. I la burgesia 
espanyola, com ara la catalana o la basca, és a dir, el conjunt de la burgesia i els 
seus representants, des de sempre han optat per un model centralitzat i homogeni 
de l’estat, i només cal escoltar ara les declaracions de les patronals i els 
representants de l’oligarquia econòmica, també la catalana. Respecte a PSOE, 
malgrat la seva concepció ideològica federal de l’estat, lamentablement no ha sabut, 
o no ha volgut, o no ha pogut, al menys fins ara, oposar-se a aquest model. El PP, 
amb els seus quadres formats amb el vell doctrinari de la Falange, fent d’Espanya 
una unitat de destí en lo universal, “una, grande y libre”, no necessita més 
comentaris, i diu que en moments en que per la televisió es veu a determinats 
ministres i dirigents, no pot deixar de recordar-se del seu professor de “Formación 
del Espiritu Nacional”, que n’era inculte, borratxo, abusador, violent i fanfarró. Ara 
davant l’incapacitat de gestionar la situació, i la impopularitat per les mesures 
preses, CiU branda la senyera de la independència per fugir del debat del model 
social, econòmic i polític, i també per escapar del previsible càstig electoral. Però 
algú a Convergència o a Unió Democràtica, s’ha parat a recordar quina ha estat, i 
està, la política de pactes amb el PP, o és que no es té cap mena de vergonya, al 
recordar com han recolzat governs del PP absolutament minoritaris, i a la vegada, 
com s’han recolzat amb el PP. Tant per governar Catalunya, com municipis com ara 
Badalona, o Santa Eulàlia. Cal plantejar quina seria la situació de Catalunya, si CiU 
no hagués permès governs minoritaris, i no s’escapa que des de la megalomania del 
actual President de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Mas, amb unes eleccions 
anticipades centrades en la independència, busca evitar un càstig electoral per la 
seva política de retallades. Però si serà la independència la solució als problemes 
politics de Catalunya, és una altre qüestió, doncs és evident que per alguns dels 
problemes, com ara els identitaris, la llengua, la immersió lingüística, si serà la 
solució. Però la solució als problemes econòmics serà una altre assumpte, perquè 
essent tots conscients de que una part dels nostres impostos van a parar fora de 
Catalunya.  
No ho som tant, de que altre part de les infraestructures de que gaudim, com ara la 
biblioteca, el pont de Can Burgés, etc., s’han pogut dur a terme gràcies al fons 
europeus de desenvolupament regional, és a dir, amb impostos pagats per 
ciutadans d’altres països, especialment del nord d’Europa. Per això, quan ens 
queixem i amb raó, de que no sempre els diners que aportem a l’estat han segut 
ben utilitzats, oblidem si a la vegada, nosaltres els hem utilitzat bé, perquè no es 
recorda el que s’ha dit de que certes obres tenien quelcom de faraòniques. Tampoc 
no hem agraït l’esforç fet pels ciutadans d’altres contrades com cal, i la 
independència tampoc no ens alliberarà d’altres obligacions solidàries. Encara més, 
el fet de ser un estat  independent, no ens immunitzarà de les conseqüències de la 
desfeta del sistema capitalista, perquè tampoc ha succeït a Portugal, Grècia, França 
o Itàlia. I mentre el poder sigui d’una classe hegemònica, que vetlla, i cada vegada 
ho fa més, de manera única i exclusiva, per incrementar les seves plusvàlues i 
beneficis, per engrandir les seves fortunes i per acaparar més poder econòmic i de 
retruc polític, i una part de la classe política sigui corrupta, i preocupada únicament 
per enriquir-se, de res servirà la independència a la majoria dels ciutadans de 
Catalunya. Tampoc permetre que continuïn sent les rendes baixes i els impostos 
indirectes, con ara l’IVA, la base dels impostos que afecten indiscriminadament a 
tots els ciutadans, i per contra s’atorguen tota mena d’amnisties i beneficis fiscals a 
les grans rendes. El 71 per cent del frau fiscal a Catalunya es fa per empreses i 
grans fortunes, i són exactament 16.000 milions, pel que sembla ser una xifra 
màgica, i si aquests diners es recaptessin, no hi hauria problemes, i potser tampoc 
fora necessari parlar de pacte fiscal. Això amb una legislació que els hi és favorable, 
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pel que el problema seria inferior, de fer-se una legislació que gravés les grans 
fortunes. També hi ha una qüestió d’ètica, ja que no es pot anar bé, mentre 
apareixen disquets a les més altes instàncies, vinculats a comptes a paradisos 
fiscals, perquè només des de la transparència i el compromís ètic es pot pretendre 
liderar un país. També demana als regidors unes preguntes retòriques respecte al 
nacionalisme, el francès chovinista; el britànic imperialista; l’alemany fa por; l’ Itàlia 
fa riure; l’espanyol no cal dir res; i el català és diferent, ¿perquè? ¿en què?. Afegeix 
que no cal ser nacionalista per estimar i sentir-se part de Catalunya, i per acabar es 
declara partidari del dret d’autodeterminació, de conèixer la voluntat del ciutadans 
de Catalunya, i de celebrar un referèndum de forma immediata, i de tirar endavant 
si aquesta és la voluntat per aclaparadora majoria, però cal reconèixer que si per 
alguns la independència, i els assumptes identitaris són la raó de ser, per altres, les 
condicions de vida, l’accés a la sanitat, l’educació les pensions, els serveis públics 
eficaços, són les prioritats i les senyes d’identitat. I alguns continuem pensant que 
sóm ciutadans del món, i ens reclamem del vell internacionalisme proletari, creient 
que compartint un planeta i un destí solidari, amb tots els pobles del món, i 
voldríem que caiguessin les fronteres, no que s’aixequessin de noves. I malgrat que 
sigui cert, que la nova frontera que s’aixequés, seria porosa, esperem i desitgem 
que en tot cas, sigui provisional, i aquesta, com la resta de fronteres del món 
desapareguin el més aviat possible.  
 
El Sr. Montes diu que es tracta d’un assumpte que requereix un llarg debat i no es 
pot resumir en pocs minuts, perquè abans de decidir per una o altre opció s’han de 
dir moltes coses, entre d’altres, que no tothom sap, que el Partit Popular es va crear 
com partit catalanista, i això dona peu, a una situació similar a l’expressada pel Sr. 
Gonzalo, en la que el cor diu una cosa; el cap una altra; i la gent a la que 
representa, i els militants, i els companys, i el partit una altra. De vegades les tres 
són diferents, però els representants d’un grup polític no poden anar 
sistemàticament contra l’ideologia del partit.  Efectivament, considera que és un 
moment històric, i el moment de prendre una decisió, i si finalment s’efectua un 
referèndum, els vots decidiran el camí a seguir. En qualsevol cas, abans de decidir 
sobre la independència, es tindria de tenir en compte els problemes que afecten el 
dia a dia, com per exemple, els joves pensionistes que tenen als voltants de 30 
anys, que al dedicar-se tota la vida a la gresca, alcohol i drogues, estan desfets i no 
poden treballar, i tenen pensions de 1.400 euros, també tenim gent d’altres països, 
que son benvinguts, però alguns han vingut amb malalties, i essent també joves, 
ara cobren una pensió de 1.100 euros. Per contra ens trobem amb gent del país, 
que han estat 40 anys treballant i cotitzant a la seguretat social, i perceben 
pensions inferiors als 900 euros, i aquest és un del molts problemes que s’ha de 
resoldre. Un altre problema són les duplicitats d’organismes, alguns sense feines 
reals, que s’emporten molts diners, l’excés de politics professionals, de personal de 
confiança, de cotxes oficials, i de mil coses més, que tots sabem que s’haurien 
d’eliminar. Quan ara es parla de la independència de Catalunya, es parla a l’empara 
de que existeix una quantitat molt important de diners que marxen a Madrid, i que 
aquí es necessiten. Però essent veritat, que els diners es transfereixen, no hi ha 
hagut cap grup polític, que hagi proclamat la independència per unes pensions 
justes, per evitar el malbaratament dels diners públics, i tampoc es diu que és el 
que haurà més enllà de la independència, que és el que vindrà al darrere. De forma 
personal, no com a representant d’un partit, si la independència comportés la 
solució justa de les qüestions esmentades, de pensions i disbauxa dels diners, 
segurament la recolzaria. Malauradament, sembla que hem heretat un sistema difícil 
de modificar. Alguns països petits, com ara Mònaco o Andorra, tenen sistemes que 
els funcionen molt bé, i són els que menys pateixen la crisi, i paguen menys de la 
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meitat dels impostos que paguem nosaltres. Si es fes un sistema semblant, 
solucionant els problemes, i amb un sistema tributari ajustat a les necessitats reals, 
segurament, també recolzaria la independència. Com que assolir aquests objectius 
sembla llunyà, i amb la independència no tenim garanties de que es solucionin els 
problemes, i al contrari, probablement se n’afegiran de nous al crear noves 
estructures de poder i d’administració. En conclusió, per la insuficiència d’informació 
i la mateixa incògnita del devenir del procés, s’abstindrà en la votació.    
 
El Sr. Iglesias, diu que no estava d’acord en el que havia dit el Sr. Gonzalo, encara 
que ho respectava, però que no admetia l’argument de la historia del regne d’Aragó, 
que els catalans eren espanyols a la força, i a la força de les armes. Que el poble 
català era un poble madur, i podia decidir el que volia ser, i la democràcia a la força 
no era democràcia. Que en el país no existia la democràcia, i que igual que quan 
una parella es deixava d’estimar, s’havia de separar, aquest assumpte era idèntic, 
Espanya no estimava Catalunya, i Catalunya tampoc volia a Espanya. Aquesta es 
també la posició d’Unió. I quan es veu als socialistes juntament amb els populars 
fent fora als nacionalistes del país basc, no es pot deixar de pensar que els dos són 
iguals. Finalitza amb la confiança i desig que la independència arribi el més aviat 
possible. 
 
La Sra. Valls que per part de Convergència es  varen llegir la moció d’ I-ERC, i com 
que una part era genèrica i altre especifica referida a Santa Eulàlia, es varen fer 
rectificacions i el contingut que ara reflecteix la moció esta consensuat i es subscriu 
en la totalitat, i atès el caire personal de les intervencions, s’ha de dir que tots els 
components de convergència estan molts contents de viure aquest moment, 
realment incert, però que es l’inici d’un procés, que probablement avanci 
positivament per Catalunya. Satisfets perquè al capdavant de la Generalitat està 
CiU, i perquè com s’ha dit es parla d’un país amb dignitat, i les coses s’estant fent 
amb solemnitat, des de la tranquil·litat al carrer, i des del govern s’assumeix de la 
manera més curosa la responsabilitat del moment.  El que es necessita és un suport 
molt ampli per sortir endavant, i des de CiU, no es té cap por pel que pugui 
esdevenir desprès. Arribat el moment, cada partit farà el seu programa electoral, i 
dirà si vol més pensions o el que vulgui, dirà quin país vol. Però ara no és el 
moment de dir quin país volem, o si ens asseguren determinades coses, tampoc no 
ens podem distreure contraposant assumptes socials, perquè tots volem l’estat del 
benestar, és el moment de dir que volem un país, de dir si volem un país, de Si o 
No. Acaba recordant que al darrer lliurament de medalles al Parlament de 
Catalunya, les va rebre “Òmnium Cultural” que duú a terme una lluita nacional, i 
“Càrites” que està fent una molt important labor social, i aquesta escenificació 
d’objectius és molt clara a Catalunya.  
 
L’alcalde agraeix totes les intervencions, i reconeix que la seva duració es 
corresponia amb la evident importància del assumpte. 
 
Posat a votació, s’aprova la moció pel següent resultat:    
 
VOTS A FAVOR:  6 de CiU; 3 regidors de I-ERC. 
 
ABSTENCIONS: 2 del PSC; 1 del PP, i 1 de ICV-EUIA 
 
Es produeixen aplaudiments per part del públic assistent. 
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14.- RENÚNCIA D'UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL  DE CIU 
 

Es dóna compte de que el regidor, Sr. Joan iglesias Barcia, per motius personals, ha 
presentat la renúncia al càrrec de regidor d’aquest ajuntament, així com a les 
obligacions derivades de l’esmentada condició, i en aplicació del que disposa la 
legislació en matèria electoral, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat pel Sr. Joan Iglesias 
Barcia, del grup municipal de CiU 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui 
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que 
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General”.  
 
Intervencions. 
 
L’alcalde diu que el Sr. Joan Iglesias havia considerat que havia arribat el moment 
oportú per deixar les seves responsabilitats a l’ajuntament, i li cedeix la paraula per 
tal que pugui expressar el que consideri més convenient. 
 
El Sr. Iglesias diu que la seva intenció no era deixar de ser regidor al primer any i 
escaig, sinó la de fer tota la legislatura, però al no compartir certs criteris amb 
l’equip de govern i al no estar d’acord amb determinades decisions de l’alcalde, i per 
evitar alterar el seus principis i la repercussió en la salut, i no no posar entrebancs 
en l’actuació del govern, considerava que el més adient era la seva renúncia.  
 
 
El Sr. Blach agraeix el temps dedicat a Santa Eulàlia, i li desitja que en la seva vida 
professional i particular segueixi triomfant, i  de segur que estarà més tranquil fora 
de la política. 
 
El Sr. Cabot també li agreix el temps que ha estat a l’ajuntament, treballant pel 
poble, els sap greu que el motiu de la dimissió sigui per la poca entesa, i axó es una 
constatació del que el seu grup denuncia, que en aquest mandant existeix poca 
informació i participació, però confien en que el Sr. Iglesias continuarà treballant pel 
poble encara que no estigui a l’ajuntament.  
 
El Sr. Montes diu que a aquest equip de govern li ha tocat governar en un moment 
molt difícil, perquè la situació es molt complexa i per axó esdevenen moments de 
molta pressió, que en cap cas son fàcils de superar, i existeixen decisions que 
afecten a molts veïns, i es difícil, perquè d’equivocar-se ho retrauran, però si surt 
be,  és obligació. Evidentment la salut  és el principal i li desitja el millor, i que li sap 
greu la renúncia, per la bona tasca que dut  a terme, reconeguda en públic i privat.    
 
L’alcalde diu que efectivament, tal como havia dit el Sr. Iglesias, havia insistit 
moltísim perquè formés part de la llista de CiU, perquè l’ any 2003 havien compartit 
els bancs de l’oposició i era coneixedor de la seva vàlua,  la seva tenacitat i la seva 
honestedat, i sempre ha estat convençut de que era un valor que podia sumar al 
grup, i ara segueix en la mateixa convicció, i en cap cas s’arrepenteix,  després de 
15 mesos. La decisió presa s’enten, i agraeix la feina tant ben feta,  i si bé és cert 
que ha existit algún malentès, ara vol destecar  els punts d’acord que han sigut molt 
més importants, essent la balança de la col·laboració altament positiva, pel que se li 
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agraeix el seu pas per l’ajuntament, i que sàpiga que disposa de tants amics com 
persones hi són presents, i li desitja el millor.  
 
El Sr. Iglesias agraeix les paraules que li han dedicat, i diu que amb el seus 
companys en cap cas s’ha sentit maltractat i sempre que ha necessitat parlar amb el  
Sr. Joaquim Brustenga ho ha pogut fer i que el tracte sempre ha estat molt 
correcte. 
 
Es produeixen aplaudiments adreçats al Sr. Iglesias. 
 
 
15.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

 
No s’enformulen 

 
 

16.- PRECS I PREGUNTES 
 
 

PREGUNTES d’ I-ERC. 
 
ESCOLA BRESSOL LA FONT DEL RIERAL 
 
Volem saber quins són els termes exactes del tracte que s’ha fet amb les 
educadores de l’escola bressol La Font del Rieral. Quines empreses i/o escoles o 
persones particulars s'han interessat en ferm pel local de l'escola bressol La Font del 
Rieral?  
 
Referent a l’escola bressol, la Sra. Federico diu que te dues preguntes sobre l’escola 
bressol la Font del Rieral, la primera sobre els termes exactes del tracte que s’ha fet 
amb les educadores de l’escola, i quines empreses o persones o escoles particulars 
s’han interessat en ferm per l’escola. 
 
La Sra. Valls contesta que l’equip de govern, públicament, d’aquest assumpte de 
l’escola bressol no ha parlat massa, al contrari, s’ha parlat poc i no s’ha escrit gens. 
Simplement, es va anunciar a traves de Canal Set la suspensió d’activitats al 
moment que es va acabar la pre-inscripció, i un altre dia es va donar compte de la 
inscripció. Des de la revista Ronçana es va demanar una entrevista per l’explicació 
dels fets. Per tant, no s’ha fet res més, en el ball de xifres que s’ha dit, el govern 
només n’ha dit unes, les reals. A rel de l’última petició de les mestres, presentada el 
12 de setembre,  i del projecte pedagògic que van presentar, llegeix l’escrit que es 
va fer des de la regidoria, que diu que el govern municipal va decidir deixar 
temporalment sense activitat l’escola bressol la Font del Rieral, en el moment en 
que va poder considerar les dades de la pre-inscripció d’infants, que es van 
concretar en el període legal previst, que el govern municipal va prendre la decisió 
com a conseqüència de les sol·licituds de matricula, ja que tots els infants pre 
inscrits cabien en un sol centre escolar, que els nens i nenes de 0 a 3 anys, que han 
iniciat el curs 2012-2013 a l’escola bressol L’Alzina son 85, i que l’escola pot acollir 
fins a 94 infants, que el nombre d’infants que han iniciat el curs ve a confirmar la 
decisió presa pel govern  de tenir en funcionament un sol centre escolar, i que la 
decisió era raonable,  
Que davant la decisió de deixar sense activitat la Font del Rieral, van contemplar les 
educadores la possibilitat que l’equip docent actual gestionés el centre des de 
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l’iniciativa privada, que des del govern i un cop presa la decisió de deixar 
provisionalment sense funcionar, es va dir que en cas de continuïtat no hi hauria ni 
titularitat municipal ni participació en les despeses de funcionament del centre, i 
tots aquests conceptes s’han anat sempre repetint des del govern en totes i 
cadascuna de les reunions i converses mantingudes amb l’equip docent, altrament 
no s’hauria pres la decisió de deixar-lo sense activitat temporal. L’únic compromís 
per part del govern municipal va ser el de cedir l’espai si es tirava endavant, a cost 
zero. Que el dia 1 d’agost van manifestar les educadores en una reunió mantinguda 
amb l’alcalde que no existia la possibilitat de viabilitat i desestimaven tot projecte 
de futur, i el 12 de setembre es presentà un projecte pedagògic i econòmic per 
continuar en l’activitat escolar, quedant sorprès el govern  quan va veure que al 
projecte plantejaven que “.. l’escola ha de ser municipal, ha d’anar de la mà de la 
regidoria d’educació, la gestió econòmica ha d’anar a càrrec de l’ajuntament, i ha d’ 
aportar els recursos humans i econòmics pel manteniment de l’edifici i el jardí, i en 
definitiva, l’escola és una responsabilitat pública”. D’aquesta lectura, que es va tenir 
que fer diverses vegades, per  l’inversemblant que resultava, el govern va haver de 
constatar que el projecte no recull cap dels paràmetres que reiteradament s’han 
plantejat a totes les reunions, i en conseqüència arribar a la conclusió que la 
proposta plantejada no es viable, i tampoc no es podia a partir de la proposta iniciar 
cap gestió. 
 
La Sra. Federico demana si aquest projecte es l’últim que han presentat, contestant 
la Sra. Valls, que efectivament, era l’últim, presentat en 3 fulls escrita a mà, i esta a 
disposició de tots els regidors. 
 
El Sr. Vilageliu insisteix en demanar en si es l’últim presentat, i en si no n’existeix 
un altre que proposi una escola privada, o si va existir una reunió el dia 21 de 
setembre. Es reitera que el dia 1 d’agost l’alcalde es va reunir,  i va insistir en que 
l’escola no podia dependre dels recursos econòmics de l’ajuntament, dient a les 
educadores llavors que en aquestes circumstàncies el projecte que tenien no era 
viable. El dia 5 de setembre va trucar a l’ajuntament una representant de les 
educadores demanant una reunió urgent, i se’ls donà hora pel dia 12 de setembre. 
En aquesta reunió el govern ratificà la seva posició, i les educadores varen dir que 
presentaven el seu projecte pel registre d’entrada. Des d’aquest dia no s’ha parlat 
més amb les educadores. Encara més, des de la regidoria s’ha trucat diverses 
vegades a la persona que era la directora, i ni tant sols ha agafat el telèfon. 
 
L’alcalde diu que va tenir una reunió posterior amb mares, en la que certament es 
varen desmarcar de la posició de les educadores, i venien pròpiament com a pares, 
sense representar a ningú altre.   
 
El Sr. Vilageliu diu que espera que no sigui el mateix cas que el de la maquina de 
escombrar, perquè aquí es parlava de persones, però tenia la impressió que el 
resultat no seria el previst pel govern. L’alcalde contesta que en qualsevol cas era 
una decisió que per les circumstancies la havia tingut que prendre el govern actual, 
i honestament s’havia fet el que consideraven el millor pel poble. 
 
 
ESCOLA L'ALZINA: 
 
Quin nombre d'infants han començat el mes de setembre? Quant infants són del 
poble? S’han fet trucades a alumnes de for a per cobrir places? Quantes places? 
Quants infants hi ha a la llista d’espera? Quines adequacions s'han dut a terme a 
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l'aula que fins ara era de psicomotricitat i usos múltiples perquè estigui en 
condicions òptimes com a aula convencional? En cas negatiu: es tenen  previstes? 
 
Respecte a quines empreses s’havien interessat pel local de l’escola. La Sra. Valls 
diu que només varen ser unes persones, que son les que gestionen l’escola Waldorf  
de la Garriga, i també se’ls va dir que existia un compromís amb les educadores, i 
ens consta que varen anar a parlar amb elles, després hi han hagut algunes 
converses. Ningú més s’ha interessat, i tot el que s’ha dit son rumors sense 
fonament. 
 
La Sra. Federico diu que respecte a la primera pregunta sobre “el termes exactes 
del tracte”, en dos o tres plens de l’ajuntament, s’havia parlat de cessió 0 de lloger, 
es va deixar clar que no seria municipal, i que seria pel projecte de les educadores, 
que avui encara son treballadores de l’ajuntament.  
 
La Sra. Valls contesta que els termes actuals, els coneixen perfectament alguns 
companys d’I-ERC, perquè hi son un grup ampli, i eren els que gestionaven 
l’anterior govern municipal, i foren ells precisament, els que signaren els contractes 
amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El que ha 
passat es que davant la situació de quedar-se sense feina, i que no es agradable per 
ningú, el govern amb molt bona fe, digué a les educadores que si decidien tirar 
endavant un projecte el recolzarien, i no els cobrarien res de lloguer. Els van deixar 
una porta oberta. Però quan des de la regidoria s’intenta explicar la situació ni tant 
sols se l’ha deixat parlar, dient que el Departament d’Ensenyament no te res a 
veure. Però no es així. L’escola, que va costar 1.600.000 euros, disposava d’una 
quantitat lliurada a fons perdut pel Departament d’Ensenyament, però amb dues 
condicions: que durant cert temps s’utilitzés per la finalitat d’escola de 0 a 3 anys, i 
que la gestió fós pública. De no acomplir-se les condicions els diners es podrien 
tenir que retornar. Aquest tracte d’ Esquerra que segurament no ho hagués volgut 
signar CiU, ha motivat moltes converses amb el Departament que entenen la 
situació, i han manifestat la predisposició per solucionar-ho. Però d’entrada 
l’ajuntament no pot llogar-lo a ningú. Encara que, amb un projecte rigorós, i d’acord 
amb el Departament, s’estudiarà la formula per haver d’evitar tenir que tornar ara 
els diners concedits. És una qüestió a decidir també juntament amb el Departament. 
Per tant no es pensava en ningú, a més que cap dels que esperen tenir una 
rendibilitat d’una inversió, pensen en una escola de 0 a 3 anys, perquè són 
deficitàries, al tenir les aules 8 alumnes. Malgrat tot hi ha gent que no ho vol 
entendre.  
 
El Sr. Vilageliu diu que queda sorprès de les manifestacions de la regidora, que 
desconeixia l’existència d’aquest conveni amb el Departament i que en tot cas 
deurien ser condicions generals amb les subvencions, i venia a ser el mateix que el 
grup I-ERC plantejava en el Ple anterior, sobre l’impossibilitat de que passés a ser 
privada una escola que havia nascut pública. 
 
L’alcalde diu que en algunes de les reunions mantingudes amb el Departament, 
quan s’ha manifestat aquesta situació, dels pocs alumnes i de l’impossibilitat de 
mantenir dues escoles públiques, i que pensant en el projecte de l’equip docent, 
interessava que pugués passar a titularitat privada aquest escola, des del mateix 
Departament se’ls va dir que en absolut era un cas excepcional, que passava a 
molts municipis de Catalunya i des dels serveis jurídics de la Generalitat, intentaven 
buscar un encaix legal per no haver de tornar aquells diners, pel fet de passar a 
titularitat privada, encara que ara es relentizarà per la convocatòria d’eleccions.   
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El Sr. Cabot diu que el govern acaba de manifestar clarament que una escola 
privada, econòmicament,  no podia funcionar, i per tant igual com pensa el grup d’ 
I-ERC, tindria de ser pública. Respecte al contracte, i les condicions, sempre han 
estat les mateixes i quan es va fer l’oferiment a les mestres ja hi eren aquestes 
condicions. L’alcalde li contesta que no pretengui buscar mala fe en la proposta que 
es va fer, perquè de no voler que tiressin el projecte endavant els haguessin 
demanat un lloguer de 2.000 euros mensuals, en canvi se’ls va deixar a cost zero. 
 
El Sr. Cabot insisteix en que amb aquestes condicions del Departament, ja no es 
podia ni tant sols proposar que l’escola fós privada, no tenien que haver demanat un 
projecte a les mestres. I també que al moment en que es va decidir tancar l’escola, 
es tenia que haver tingut una sortida viable, i al no fer-se així, s’han succeït els 
esdeveniments sense tenir una idea clara de com tenia que acabar l’escola, no es va 
fer una previsió correcta.  
 
La Sra. Valls insisteix que davant la davallada de les inscripcions l’escola haurà de 
romandre sense activitat, i el que no es podia fer era agafar diners públics, diners 
de tots els ciutadans, per mantenir dos edificis amb grans pèrdues, perque es més 
còmode per alguns. I això acollint a tots, tota la demanda, sense deixar a ningú 
fora, i sense necessitat de fer obres, ni patir la massificació que auguraven els 
detractors. Repeteix que tenint inscrits tant sols 85 nens, en un centre de 94, 
mantenir dos centres en funcionament  alhora, no es una qüestió d’imprevisió, és 
una qüestió de sentit comú, per no generar més dèficit. Retreu determinades 
posicions que semblem allunyades de l’actual situació de crisi econòmica, quan per 
exemple, a la Mancomunitat de la Vall del Tenes, els professors pateixen un retard 
de dos mesos en les retribucions, per manca de les aportacions de la Generalitat, 
que tampoc poden ser suplertes pels ajuntaments, situació en la que ja no és 
possible permetre’s el luxe de mantenir el dèficit que comporta una sola escola amb 
21 nens, quan poden anar a l’altre escola. A aquesta situació s’hi afegeix la previsió 
de que hi hauran més baixes en els inscrits, perquè malauradament, la gent perd la 
feina, i un dels pares es queda a casa, i com que es queden amb un sou, ja no 
porten el nen a l’escola bressol. Per tant no es pot dir que existeix imprevisió, el que 
hi ha, és la necessitat de ser molt curosos amb les despeses. 
 
El Sr. Cabot diu que això no ho discuteixen i també en son conscients, el que 
critiquen es que es donin falses expectatives a unes persones que volen conservar 
una feina, sàpiguen que els estant proposant quelcom que es inviable. S’ha estat 
marejant la perdiu durant quatre mesos per res. 
 
La intervenció del Sr. Moret acusant a I-ERC d’haver induït les manifestacions que 
varen tenir lloc davant l’ajuntament provoca un intercanvi de retrets, que interromp 
l’alcalde, demanant ordre i donat per contestades aquestes preguntes.  
 
Les següents preguntes les contesta la Sra. Valls, indicant que el nombre d’infants 
que han començat l’escola L’Alzina son 85; que de Santa Eulàlia eren 76; que si 
s’havien fet trucades perquè vingués gent de fora, que en la llista d’espera no hi 
havia cap nen de Santa Eulàlia, però hi havia 4 nadons, que els pares havien dit que 
els portarien, sense concretar la data. Que  no hi ha hagut necessitat de fer obres i 
que l’aula de psicomotricitat no esta en ús, perquè no ha calgut.  
 
 
CASAL D'ESTIU I CASAL ESPORTIU: 
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Quina quantitat d'infants hi han assistit en total? i si no es pot saber amb exactitud: 
quina mitjana setmanal hi ha hagut? Quin ha estat el grau de satisfacció de les 
famílies de les noves empreses? 
 
Casal d’estiu i esportiu. La Sra. Valls diu que han assistit 54 alumnes, que no hi va 
haver servei de menjador, perquè només el van demanar 9 alumnes, i que tothom 
va estar molt content del casal d’estiu, que va ser molt diferent dels altres anys, i 
de recuperació de llocs populars, i d’estar molt a fora, i ha estat molt ben rebut. 
Respecte al Casal Esportiu de Pinedes es privat i no tenien dades, però el Sr. Martí, 
diu que van ser 125. 
 
La pregunta de la Sra. Federico, en relació al compliment de l’oferta de l’empresa 
consistent en la fabricació d’algunes joguines o estris que revertirien en 
l’ajuntament o en les escoles, es queda per contestar més endavant. 
 
MEDI AMBIENT I ESCOMBRARIES: 
 
Quan es té previst el canvi de model de recollida? 
Tenint present les darreres dades sobre la recollida d’escombraries (tendència a la 
disminució de la fraccio d’envasos i de la de paper i cartró i augment de la resta) i 
atesa la intenció del govern sobre el canvi de model, es té previst fer una campanya 
que potenciï el reciclatge? Quan? Com es farà? 
S’han acabat satisfactòriament les obres del gasoducte? 
 
El Sr. Vilageliu sobre quan es té previst fer el canvi de recollida de escombraries, i 
tenint en compte que hi havia hagut una disminució en la fracció d’envasos, paper i 
cartró i augment de la resta, demanà que amb urgència es fes la campanya de 
sensibilització.  
 
El Sr. Moret contesta  que el canvi s’havia de fer a principis de novembre, però duia 
algun retard, perquè la documentació i el contracte es signava a Madrid, i també 
perquè l’empresa que tenia que fabricar els aproximadament, 600 contenidors, 
malgrat ser proveïdor d’Urbaser, no iniciava els treballs sense la signatura del 
contracte i la comanda en ferm. Respecte a les reduccions d’envasos i cartró era 
certes, però era un fenomen generalitzat el que més persones recollien dels 
mateixos contenidors el cartró per revendre’l, i als envasos també existia un petit 
negoci amb els taps. En qualsevol cas ja esta prevista la realització de la campanya, 
i confiant en la conscienciació que ja existeix al poble, i la promoció que es faci, 
s’esperen bons resultats. També es farà un control per àries, perquè es interès de 
tots que no baixi la selecció. 
 
El Sr. Vilageliu diu que s’ha de tenir en compte que si baixen els ingressos, perquè 
també son conscients del que passa amb el cartró, i pujan les despeses per 
l’augment de la resta, i si no s’aconsegueix mantenir el 65 per cent, el resultat serà 
una hecatombe econòmica, i potser dintre d’un any s’haurà de lamentar, perquè 
també haurà pujat l’incivisme malgrat les campanyes. Per tot, ara que encara no 
s’havia començat, era l’ocasió perquè  des del govern es puguessin replantejar la 
decisió. 
 
Manteniment i neteja de carrers, places, parcs, mobiliari urbà. 
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Constatem que hi ha arbres morts per falta de reg (vàreu “salvar” l’olivera de la 
rotonda), herbes i brutícia a molts indrets del poble (Passeig de Can Mallorca ple 
d’herbes i brutícia i d’altres), o forats a l’asfalt (per exemple al davant de Can 
Galdric). Teniu un calendari d’actuació sobre tot plegat? 
 
El Sr. Vilageliu sobre el manteniment, si hi havia un programa, ja que constaten 
l’existència  d’arbres morts, brutícia, asfalt malmès, etc.,. El Sr. Moret contesta que 
no entén a que es refereix quan el Sr. Vilageliu parla de brutícia, perquè en tot cas, 
ni ha la mateixa que abans, i si quan s’aixeca una rasa, surten papers i altres 
restes, no és una qüestió de manteniment, es d’incivisme.  Si és cert que la brigada 
té menys efectius, i també que dedica molt temps muntant i desmuntat per les 
associacions, però es fa molt, i lo fonamental que és el compliment del projecte de 
donar feina a tots el jardiners del poble, per una qüestió estrictament 
pressupostaria, de manca de recursos, encara no s’ha pogut tirar endavant, i les 
coses estarien molt millor.  
 
Respecte al gasoducte el Sr. Moret diu que l’obra grossa ja esta acabada, i ara 
s’estan fent les obres de rehabilitació dels relleus, que ho estan fent molt bé, i 
desprès vindrà l’empresa que farà la replantació de determinades especies vegetals. 
 
 
Pas de vianants. 
 
Pas de vianants de primavera a zona esportiva: Com i quan es farà? Es pot fer una 
neteja dels vorals per facilitar el pas mentre no es faci? 
Pas de vianants de la carretera, com està? 
 
El Sr. Vilageliu sobre si es tenia previst fer el pas de vianants de la zona esportiva 
de la Primavera, i la neteja de vorals entretant no es faci. L’alcalde contesta que 
estava previst demanar-ho en el programa Xarxa de la Diputació, i entre el 
projectes a subvencionar, ja que entenen que es un pas molt necessari i es una 
prioritat. Sobre l’altre pas, la previsió es començar les obres el primer trimestre de 
2013, i l’ajuntament ja pot iniciar la gestió de les indemnitzacions que li correspon 
assumir. 
 
GESTIÓ. 
 
Com ja hem demanat en altres ocasions, demanem una altra vegada informació 
sobre la plantilla de l’Ajuntament especificant la plaça que ocupa i el tipus de 
contracte de cada treballador.  
També voldríem saber els saldos bancaris de final de mes de gener a agost de 2012 
També se’ns va dir que se’ns facilitarien les ordres de pagament de l’Alcalde des de 
Abril de 2011 i nosaltres, tot i que vareu dir que ja ens les havíeu lliurat, encara no 
les hem vist. 
Quan començaran les obres nou local del PIJ? 
 
El Sr. Cabot sobre que en diferents ocasions havien demanat una relació detallada 
del personal. El Sr. Montes contesta que la informació referent a les tres preguntes 
se’ls lliuraria en ocasió de la Comissió Especial de Comptes, i respecte a la quarta 
pregunta, les obres del Pij, l’acabament serà en la propera quinzena.   
 
COMUNICACIÓ. 
 



 

 44

Aquest any s’hauria d’editar l’Anuari núm. 50. Pensem que els 50 anys d’aquesta 
publicació mereixen una commemoració i voldríem saber si teniu previst fer alguna 
edició especial o algun acte per celebrar-ho. Si no és així proposem que es faci. 
Quant sortirà el proper Tornaveu? 
 
El Sr. Cabot pel que feia a l’anuari, ja que s’havia parlat amb la regidora que 
enguany es complien el 50è aniversari, i no en sabien res. La Sra. Polo contesta que 
es faria un acte especial per presentar-ho, i un disseny diferent, emplaçant als 
regidors per una trobada a l’efecte, i respecte del Tornaveu, s’estava treballant i 
sortiria pròximament 
 
DE PLENS ANTERIORS. 
 
En el ple del 29 de març, a petició nostra,  el Sr. Alcalde va dir que se’ns convidaria 
a participar en els treballs de redacció del POUM. Sabem que s’han fet reunions amb 
l’equip redactor i amb la Generalitat, però no se’ns ha convidat ni informat de res. 
Com i quan podrem participar d’aquests treballs? Com ho podem fer els grups de 
l’oposició per estar informats puntualment?  
 
El Sr. Cabot respecte al POUM, contesta l’alcalde que a banda que els regidors ja 
havien tingut reunions amb els tècnics municipals de com aniria, aquesta mateixa 
setmana l’equip redactor acabaria l’avanç, i properament vindrien a explicar-ho al 
govern, i posteriorment abans de l’aprovació municipal de la participació ciutadana  i 
exposició pública es farà una reunió amb tots el grups municipals per explicar 
exhaustivament l’avanç. 
 
Al ple de març vàrem preguntar si s’havia previst algun acte de commemoració dels 
30 anys de la Mancomunitat de la Vall del Tenes. Se’ns va dir que ja s’havia 
plantejat a la Junta de la Mancomunitat. Hi ha alguna resposta? 
 
El Sr. Cabot respecte a si estava previst fer algun acte per la commemoració dels 30 
anys de la Mancomunitat, que es va dir que es plantejaria a la Junta.  Contesta 
l’alcalde que efectivament es va plantejar però no hi ha resposta, i no cal oblidar 
que la Mancomunitat esta passant moments molts difícils econòmicament, i no hi ha 
il·lusió ni ganes de celebracions, perquè els pensaments estan ocupats en 
problemes molt greus. El Sr. Cabot diu que malgrat tot, es tindria que posar de 
manifest d’alguna manera. 
 
El Sr. Vilageliu sobre el Canal set, que tants sol s’ha fet una reunió de la Junta Set 
Comunicació, i en aquesta reunió es digué que existia un desfassament, i falten 
10.000 euros per cobrir el pressupost, i la pregunta es si s’aconseguí els diners per 
poder-lo quadrar. Contesta el Sr. Alcalde que malgrat les converses i reunions amb 
diferents empreses no s’han pogut reunir aquest diners. El Sr. Vilageliu diu que 
llavors fora convenient convocar novament la Junta.           
 
PREGUNTES de ICV-EUIA. 
 

- Ens hem assabentat que les educadores de l’escola bressol  del Rieral han 
presentat un projecte i han acceptat el repte de tirar endavant l’escola. En quin 
moment es troba la situació? Caldrà un concurs públic? S’ha iniciat la elaboració 
d’aquest?  
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El Sr. Gonzalo diu que les condicions imposades per l’ajut a l’escola bressol, per 
quant de temps tindrien vigència. Contestant la Sra. Valls que inicialment eren 15, i 
encara quedaven 12 anys. Respecte a les previsions d’utilització durant aquest 
temps la regidora digué que serien en funció del resultat de les negociacions amb el 
Departament. 

- Voldria saber amb quins criteris i amb quines característiques  tècniques 
s’organitza l’ horari de l’enllumenat públic. Força veïns del poble ens trobem que pel 
matí al sortir de casa l’enllumenat està apagat i es nit tancada.  

Sigui o no per estalviar energia que es fa, la reducció del consum elèctric, l’estalvi 
energètic   ha de ser un objectiu  de qualsevol govern municipal, en qualsevol 
moment, i més en el moment actual. S’ha estudiat la possibilitat de reduir de 
manera selectiva  el número de punts de llum en determinats horaris?,  la 
disminució de la potencia de les bombetes de la lluminària?  Entre altres possibles. 

El projecte de substitució de la bombetes tradicionals de vapor de Na o I per leds, 
en què moment es troba? Continua endavant?  

Respecte a la il·luminació pública als carrers. El Sr. Moret contesta que quan varen 
entrar a l’ajuntament de les primeres coses que varen fer va ser intentar baixar la 
factura de les companyies elèctriques, i una de les mesures va ser que on existia 
duplicitat de llums, com a la carretera davant el dispensari, tancar una línia. Ara el 
que ha passat es que es varen instal·lar uns temporitzadors amb els que 
s’aconsegueix un estalvi important,  però al mes de setembre hi ha un clima, que 
durant 20 dies es fa fosc mes ràpid, i també tarda més en sortir el sol. Ara s’ha 
corregit i s’espera que l’any vinent no passi. Al moment que estiguin els números 
definitius se’ls donaran, i l’estalvi podria ser d’un 15 per cent, malgrat els dos 
increments de tarifes que han aplicat les companyies. Respecte als leds, varen 
tractar amb tres companyies diferents, però examinades diferents experiències, 
entre d’altres a Granollers i Barcelona, els resultats no son concloents, perquè 
consumeixen menys però tenen problemes d’escalfament, per això s’ha preferit 
optar per la prudència, i quan es disposi del informe de l’auditoria es podà decidir 
amb millor coneixement.   

- La practica totalitat dels municipis de Catalunya celebren la setmana del 24 al 30 
de setembre la Setmana de la mobilitat sostenible. Sota aquest concepte no es fa 
cap celebració a Santa Eulàlia. Com hem de interpretar-ho?  

El Sr. Gonzalo respecte a la setmana de la mobilitat i que seria oportú  visualitzar la 
reivindicació del bus. El Sr. Moret contestà que havia donat instruccions a la tècnica 
per tal que el fes arribar la informació del transport actualitzada, i sobre 
l’oportunitat de la reivindicació del bus, era subjectiu, però el que es podia constatar 
era que el servei funcionava bastant be, i es prestava de forma molt més 
econòmica.  A més a través dels ajuntament de Granollers, Bigues i Santa Eulàlia, 
s’ha fet una gestió de potenciació del servei, hi haurà una línia del Sagalés i tres 
recorreguts, i L’Apindep disposarà d’una parada davant el seu centre, i les persones 
podran agafar aquest bus. Per això el nucli principal de Santa Eulàlia estarà cobert.  
 
L’alcalde efectua una reflexió demanant que per tots es faci un exercici de 
responsabilitat i s’entengui que en la situació de greu crisi econòmica que pateix el 
país, alguns serveis no es poden mantenir com es feia abans, i que els molts 
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limitats recursos econòmics que es disposen, s’ha d’utilitzar amb la màxima cura i 
eficiència. 
 
El Sr. Blanch respecte a l’escola bressol la Font del Rieral, i perquè el govern corre 
el risc de tancar aquesta escola, i tenir que tornar el diners o barallar-se per 
negociar la devolució, quan si haguessin fet al reves, no tindrien aquest problema. 
La Sra. Valls torna a insistir en que no és un tancament, és una suspensió temporal 
de l’activitat, i es podria obrir demà. També confien en que la Generalitat pugui 
resoldre la qüestió  de l’aportació econòmica, i sobre l’elecció entre un i altre centre 
és la mateixa explicació que sempre s’ha donat. El Sr. Blanch diu que el govern s’ha 
exposat a un risc molt elevat amb aquesta actuació, i el Sr. Alcalde insisteix en que 
no existeix cap risc, que la suspensió temporal de l’activitat no suposa incompliment 
de les condicions, ni l’obligació de tornar els diners. 
 
I essent dos quarts d’onze del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén 
aquesta acta, i jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 

 
 
L’Alcalde     Josep Lluís Llavata i Ferrer 

 
 
 

 


