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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           27 de març de 2014 
Lloc:              sala de plens 
 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 
 

Regidors 

ISABEL VALLS I BASSA 

ARACELI POLO I VELASCO 

FRANCESC BONET I NIETO 

VICENÇ FUERTES BERGUA 

CRISTINA PARERA I SALLENT 

PERE CABOT I BARBANY 

RAMON VILAGELIU I RELATS 

ANGEL EXOJO I LOZANO 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ 

MARTI FERRÉS I OLLÉ 

 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
A la Casa de la Vila a les 19:10 

hores del dia 27 de març de 2014, 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. 

 
Es manifesta que el regidor 

Martí Ferrés s’incorporarà en el 
transcurs de la sessió. 
 

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  30 de gener de 2014 i 
27 de febrer de 2014  

 
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a les sessions de data 30 de gener i   
27 de febrer de 2014. 
 
El Sr. Gonzalo diu que vota a favor de la seva aprovació perquè entén que en les 
darreres actes es recullen amb suficient fidelitat les intervencions. 
 
Amb el vot favorable dels sis regidors de CiU, un del PSC, un del PP i un d’ICV-EUIA 
i amb l’abstenció d’I-ERC, les actes són aprovades.  

 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 

 
 
2.1. Que com poden comprovar hi ha 30 noves cadires a la sala de plens, 
conseqüència d’una petició de l’ajuntament i provinents del mobiliari de la Diputació 
de Barcelona i que encara sense ser estrictament per estrenar, són molt noves i 
aconsegueixen dotar a l’estança més significativa del consistori d’una presència més 
uniforme i digna. 
 
2.2 Que l’associació d’amics de l’aigua ha atorgat a l’ajuntament, en reconeixement 
de les obres fetes al riu, un dels premis de 2014, que es va entregar el dimarts 14, 
al Col·legi d’Arquitectes Tècnics d’Obres Públiques de Barcelona. Això posa de 
manifest la qualitat de l’obra feta i, malgrat que havia costat molts diners, és una i 
satisfacció per tots. 
 
2.3 Que a les taules s’han distribuït els primers exemplars del Tornaveu, amb el nou 
format que millora les anteriors edicions i properament es repartirà a totes les 
cases. 
 

3. DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
Es dóna compte dels decrets del mes de gener i mes de febrer de 2014, des del 
núm. 1 al núm. 112 
 

4. DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS D'ALCALDIA I ALTRES 
MODIFICACIONS D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

 
 
L’alcalde dóna compte dels següents decrets de delegacions i de modificació de 
l’organització municipal, dictats en data 28 de febrer de 2014. 
 
 
Resolució d’alcaldia                                                            Decret 106/2014 
 
Atès que aquesta Alcaldia amb la finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la 
gestió, fent ús de les atribucions conferides a l’article 56.3 del Text Refós de la llei 
Municipal de Catalunya i 43.5.b) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 9 del Reglament Orgànic 
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Municipal, resolgué efectuar les delegacions especials per a encàrrecs específics a 
favor dels diferents regidors, 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 30 de gener de 2014 acceptà la 
renúncia del regidor Miquel Moret Espinosa, i que la Junta Electoral Central ha 
tramès la credencial del regidor que l’ha de substituir, Sr. Vicenç Fuertes Bergua  
que ha pres possessió del càrrec en el Ple de 27 de febrer de 2014. 
D’acord amb les disposicions dels arts. 53 i 54 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i normes concordants,  
 
HE RESOLT: 
Primer.- Modificar les delegacions especials per a encàrrecs específics a favor dels 
següents regidors: 
Sr. Vicenç Fuertes i Bergua: Serveis Municipals, Obres, Mobilitat i Festes. 
Sra. Araceli Polo i Velasco: Medi Ambient i Comunicació 
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment al designat, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des de la data. 
 
 
Resolució d’alcaldia                                                            Decret  107/2014 
Atès que segons el que estableix l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal, les 
tinències d’Alcaldia, són òrgans unipersonals necessaris, i seran nomenats per 
l’Alcalde/essa d’entre els membres de la Junta de Govern Local, amb un mínim de 
dos i un màxim que es correspondrà amb el total d’integrants de la Junta de Govern 
local, Alcalde/essa exclòs. 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 30 de gener de 2014 acceptà la 
renúncia del regidor Miquel Moret Espinosa, i que la Junta Electoral Central ha 
tramès la credencial del regidor que l’ha de substituir, Sr. Vicenç Fuertes Bergua  
que ha pres possessió del càrrec en el Ple de 27 de febrer de 2014. 
En aplicació de l’article 55 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya i 46 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  
HE RESOLT: 
Primer.- Modificar la Resolució d’Alcaldia núm. 149/2011, i nomenar Tinents 
d’Alcalde els Regidors següents: 
1er. Tinent d’Alcalde: Sra. Isabel Valls i Bassa 
2n.  Tinent d’Alcalde: Sr. Francesc Montes i Casas 
3r.   Tinent d’Alcalde: Sra. Araceli Polo i Velasco 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment al designat, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des de la data. 
 
 
Resolució d’alcaldia                                                            Decret  108/2014 
Atès el que estableix l’article 10 del reglament orgànic municipal, la Junta de Govern 
local serà integrada per l’Alcalde/essa, que la presidirà i un nombre de regidors/res 
que no superarà el terç del nombre legal de membres de la corporació 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 30 de gener de 2014 acceptà la 
renúncia del regidor Miquel Moret Espinosa, i que la Junta Electoral Central ha 
tramès la credencial del regidor que l’ha de substituir, Sr. Vicenç Fuertes Bergua  
que ha pres possessió del càrrec en el Ple de 27 de febrer de 2014. 
D’acord amb les disposicions dels arts. 53 i 54 de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya i normes concordants,  
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HE RESOLT: 
Primer.- Modificar  el integrants de la Junta de Govern local, que serà presidida per 
aquesta Alcaldia i pels regidors i regidores següents:  
Sra. Isabel Valls i Bassa 
Sra. Araceli Polo i Velasco 
Sra. Cristina Parera i Sallent 
Sr. Francesc Montes i Casas 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució individualment al designat, donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, 
sens perjudici de la seva efectivitat des de la data. 
 

 
5. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL GERENT DE SET 

COMUNICACIÓ 
 
L’alcalde exposa que tal com es va comunicar als assistents a la Junta, el Gerent, 
que feia molts anys que ocupava el càrrec, va presentar la seva renúncia i ara es 
buscava una persona que pugui desenvolupar aquesta funció, aprofitant per agrair-li 
la dedicació i els seus serveis que ha prestat durant tots aquest anys. 

 
6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ REPRESENTANTS A DIFERENTS ÒRGANS 
 

Atès que s’han produït modificacions en el consistori municipal, i per tant també als 
membres que componen els grups municipals, fruit de la renúncia del regidor Miquel 
Moret Espinosa, en la sessió plenària de 30 de gener de 2014.  
 
Atès que havent pres possessió del càrrec el nou regidor, el Sr. Vicenç Fuertes 
Bergua, s’han reorganitzat les regidories i responsabilitats associades, i es fa 
necessari adequar les representacions fins ara establertes en els diferents òrgans 
dels quals l’Ajuntament en forma part. 
                                
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adscriure al Grup Municipal de CiU el regidor Vicenç Fuertes Bergua. 
 
Segon.- Modificar els representants dels grups municipals en els següents òrgans 
col·legiats municipals que queda de la següent manera: 
  
- Comissió Especial de Comptes: Sra. Araceli Polo Velasco, Sr. Pere Cabot Barbany, 
Sr. Martí Ferrés Ollé, Sr. Francesc Montes Casas, Sr. Agustí Gonzalo Alvarez. 
 
Tercer.- Modificar el nomenament dels representants de l’Ajuntament en els òrgans 
dels quals en forma part:  
 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental ...     Sra. Araceli Polo 
Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs...          Sra. Araceli Polo  
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.............      Sra. Araceli Polo     
Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”....................        Sra. Araceli Polo   
Comissió de Festes  ...................................................     Sr. Vicenç Fuertes 
              Sra. Lydia Fernandez 
              Sr. Ramon Vilageliu 
  



 

Pàgina 5 de 18 

          
                                                                                         

Sra. Monica Gil                                     
Sr. Francesc Montes 

                                                                                       Sr. Agustí Gonzalo  
Comissió Vialitat i nomenclàtor .....................................    Sr. Vicenç Fuertes  
                                                                                       Sr. Pere Cabot 
               Sr.  Martí Ferres 
                                                                                        Sr. Francesc Montes 
                                                                                        Sr. Agustí Gonzalo 
AMTU..........................................................................   Sr. Vicenç Fuertes 
Fundació per la Prevenció de Residus..............................   Sra. Araceli Polo 
 
Posat a votació, s’aprova amb el vot favorable dels sis regidors de CiU, un del PSC, 
un del PP i un d’ICV-EUIA. El tres regidors d’I-ERC s’abstenen de votar. 

 
 

7. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT I SET 
COMUNICACIÓ PER L'EXERCICI 2014 I PLANTILLA DE PERSONAL 
MUNICIPAL 

 
 
L’alcalde exposa que com tots els regidors havien pogut comprovar, sens dubte és 
un pressupost realista perquè els ingressos que consten són els realment previstos, 
descartant inflar-los amb ingressos teòrics, i el mateix s’havia fet amb les despeses. 
Entre les inversions que es preveuen assenyala els dos trams de clavegueram; 
arranjar i asfaltar carrers; instal·lar un skate park que és una demanda antiga dels 
joves i els seus pares, i adequar la climatització de la Fàbrica, substituint l’antiga 
caldera que consumeix molt. 
 
Durant el debat s’incorpora el regidor Sr. MARTÍ FERRÉS I OLLÉ 
  
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com 
segueix: 
 
“Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al  
2014, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i 
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei  
reguladora de les Hisendes Locals i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la 
que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells 
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria 
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior; 
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 i avenç de la liquidació de l’exercici 
2013; Annex de personal; Annex de les inversions a realitzar; i informe econòmic 
financer, en el que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de 
les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el 
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis 
i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost.  
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Atès que s’annexen al pressupost les bases d’execució i la plantilla de personal al 
servei de la Corporació. 
 
Vistos l’informe d’Intervenció en relació a la elaboració i aprovació del pressupost; 
econòmic – financer i d’estabilitat pressupostària. 
 
És pels motius anteriorment exposats,que la Comissió Informativa emet dictamen 
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit,  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases 
d’execució per l’exercici de 2014, el resum del qual per capítols és el següent: 
 

DESPESES 

  

Previsions 
Inicials 

Ajuntament 

Previsions 
Inicials SET 
Comunicació Eliminacions 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Capítol I 2.547.543,45 53.000,00   2.600.543,45 
Capítol II 2.683.035,18 4.400,00   2.687.435,18 
Capítol III 294.110,14 100,00   294.210,14 
Capítol IV 306.512,46 6.000,00 -55.000,00 257.512,46 
Capítol VI 639.695,08 1.200,00   640.895,08 
Capítol VII 38.827,94     38.827,94 
Capítol VIII 0,00     0,00 
Capítol IX 1.022.931,17     1.022.931,17 
TOTAL 7.532.655,42 64.700,00 -55.000,00 7.542.355,42 
          

INGRESSOS 

 

Previsions 
Inicials 

Ajuntament 

Previsions 
Inicials SET 
Comunicació Eliminacions 

TOTAL 
CONSOLIDAT 

Capítol I 3.362.625,52     3.362.625,52 
Capítol II 26.019,00     26.019,00 
Capítol III 1.446.455,76     1.446.455,76 
Capítol IV 2.065.064,23 64.700,00 -55.000,00 2.074.764,23 
Capítol V 102.319,70     102.319,70 
Capítol VI 245.464,90     245.464,90 
Capítol VII 284.706,31     284.706,31 
Capítol VIII 0,00     0,00 
Capítol IX 0,00     0,00 
TOTAL 7.532.655,42 64.700,00 -55.000,00 7.542.355,42 
 
Segon.- APROVAR la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a 
l’exercici de 2014 que s’annexa: 
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PERSONAL FUNCIONARI

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUP SUBGRUP PLACES VACANTS
Secretaria Secretari A A1 1 1
Intervenció Interventor A A1 1 1

Administració general Tècnica T.A.G A A1 2 1
Administrativa C C1 6 2

Enginyer tècnic A A2 1
Arquitecte A A1 1
Aparellador A A2 1 1
Delineant C C1 1
SotsInspector A A2 1 1
Sergent C C1 1
Agents C C2 12 1

TOTALS 28 8

Administració especial

Serv. Especials

Tècnica

Hab. Caràcter Nacional

 
 
PERSONAL LABORAL

DENOMINACIO PLAÇA GRUP PLACES VACANTS

Tècnic/a Serveis Joventut A2 1 0

Educador/a Social A2 1 0

Dinamitzador /a cultural A2 1 0

Tècnic/a Medi Ambient A2 1 0

Treballador/a Social A2 1 0

Mestre Escola Bressol A2 2 0

Ajudant Set Comunicació A2 2 0

Tècnic/a Esports A2 1 0

Tècnic/a Promoció Econòmica A2 1 1

Tècnic/a Comunicació A2 1 1

Tècnic/a Ensenyament A2 1 1

Psicòleg/a A1 1 0

Tècnic/a Aux. Biblioteca C1 3 0

Educador/a Escola Bressol C1 7 1

Encarregat/da Brigada d´Obres C2 1 0

Auxiliar  Administratiu/va C2 4 4

Aux. Adm. Centraleta Policia Local C2 2 2

Aux. Educador/a C2 3 0

Bibliotecari/a C2 1 0

Oficial 1ª C2 3 0

Oficial 2ª C2 1 0

Conserge escola AP 2 1

Vigilant Poliesportiu AP 3 0

Personal neteja AP 1 1

Treballador/a Familiar AP 1 0

Conserge instalacions esportives AP 1 0

Peó Brigada AP 9 4

Conserge Ccivic La Fàbrica AP 2 0

TOTALS 58 16  
 
TERCER. EXPOSAR al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases 
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del 
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la 
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que 
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consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període 
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la 
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament”. 
 
 
Intervencions. 
 
El Sr. Cabot manifesta que l’afirmació de tractar-se d’un pressupost realista s’ha de 
relacionar amb uns criteris, unes prioritats i una determinada manera de fer, però 
no significa que sigui bo per Santa Eulàlia. D’entrada els darrers pressupostos de 
l’equip de govern tampoc no havien estat gaire realistes, finalitzat amb moltes 
partides sense aplicar. Ara sense fer un detall exhaustiu de les partides, perquè els 
que havien fet anteriorment tampoc no servien per res, sí que es veu clar que els 
ciutadans cada vegada han d’aportar més diners, i reben menys serveis. En 
ingressos augmenten les taxes i els impostos, amb un increment de 250.000 euros, 
i disminueixen les aportacions d’altres entitats. En despeses, els serveis es 
mantenen o baixen i augmenten els pagaments a bancs. Per tot, es veu que es 
dediquen més esforços a la gestió i menys a serveis als ciutadans.  Respecte a la 
venda de parcel·les tampoc la consideren encertada perquè suposa un pèrdua de 
patrimoni, i els ingressos obtinguts encara que formalment es dediquin a inversions, 
en realitat es tracta d’arranjaments o manteniments de béns i instal·lacions ja 
existents. Per altre banda, el preu de venda aconseguit és baix, el que també era 
previsible atenent a la situació del mercat immobiliari, essent un desencert plantejar 
en aquests moments la subhasta. Repeteix que les depeses baixen totes, incloses 
les retribucions del personal, i augmenten els passiu financers, amb més pagaments 
als bancs. Respecte a les transferències d’altres administracions, encara que les 
dificultats econòmiques són generalitzades, davant la difícil situació de l’ajuntament, 
l’equip de govern hauria d’haver insistit més, almenys perquè no es redueixin, 
restant com altres anys. Les inversions també mereixen comentari perquè en el 
clavegueram les condicions són diferents, ja que anteriorment el Consorci i els veïns 
aportaven una part més important.  
 
L’alcalde contesta que no té cap sentit criticar l’afirmació de que es tracta d’un 
pressupost realista, perquè conté una superior càrrega fiscal pels ciutadans, i 
menors transferències de les administracions. Perquè aquesta és la realitat, i per 
comprovar-ho, només cal que examini el pressupostos que aprovaven tots els 
ajuntaments, de qualsevol signe polític, doncs tots contenen més pressió i càrregues 
fiscals i menys aportacions d’altres administracions. Respecte a les inversions, sí 
podia coincidir en que es tracta d’un criteri polític decisió de l’equip de govern. 
També és una contradicció criticar una major pressió fiscal, i retreure que els veïns 
aportessin menys en el clavegueram, encara que tampoc no és cert perquè aporten 
el mateix. En resum, el pressupost és realista perquè s’acomoda a la situació 
existent i suposa una millora pel desenvolupament de l’ajuntament i pel poble de 
Santa Eulàlia de Ronçana.       
 
El Sr. Blanch manifesta que el pressupost es basa en l’acció política del govern i la 
manera de desenvolupar-lo és la seva competència i responsabilitat. També que 
existeix un assumpte que consideren cabdal: que malgrat haver aprovat per 
unanimitat la Moció per fomentar l’ocupació juvenil, en el present pressupost es 
consigna la mateixa quantitat que en el de 2013. També una altra recriminació, per 
no escoltar les propostes que volien plantejar les joventuts socialistes, i es prega 
que es faci i es deixi col·laborar. Respecte a les parcel·les, comparteix la 
preocupació perquè les inversions del pressupost de 2014 provenen en un 30 per 
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cent de la venda de parcel·les, el que significa que l’any vinent no es podran fer 
inversions al no existir més parcel·les per vendre. Respecte a la part positiva, sens 
dubte, la constitueixen els ajuts socials que augmenten un 25 per cent, essent 
desitjable que davant la situació actual encara fossin superiors, i si des de 
l’ajuntament no es pot més, caldrà atendre qualsevol ajut provenint les diputacions i 
altres institucions. En conclusió, el vot del PSC serà d’abstenció perquè encara que 
existeixen aspectes positius i es constatable la voluntat de l’equip de govern de 
millorar l’acció social, també existeixen aspectes negatius.  
 
L’alcalde contesta que agraeix les paraules i la posició del regidor, en tant que 
valora i aprecia els aspectes positius del pressupost, el que sí vol fer és 
tranquil·litzar-lo respecte al grup dels joves socialistes perquè efectivament ja els 
havia rebut i també acordat la seva col·laboració i ajut. Tal como ha manifestat el 
Sr. Blanch, com que les propostes no suposen despesa, entenen que no s’han de 
reflectir al pressupost, el que sí està previst és trobar-los i concretar les propostes i 
la col·laboració amb aquests joves que demostren voluntat. Respecte a les partides 
dedicades als joves que troba a faltar, estan compreses en altres, particularment en 
les de l’àrea Foment, i des d’aquí també es treballa per fer coses pels joves i es 
parla amb la Diputació i altres organismes demanant la realització de cursos a Santa 
Eulàlia per fomentar la seva preparació, formació i possibilitats de treball, apostant 
sempre pels joves i el futur.  
 
El regidor Sr. Bonet aclareix que aquest any al contrari que el passat, l’assessoria 
laboral no ha estat escollida en l’assemblea jove per tant, no ha estat inclosa als 
pressupostos participatius. Igualment, per part de l’Ajuntament es va crear una 
partida extra per donar d’alta l’Assessoria Laboral per Joves, perquè és un 
compromís de l’Ajuntament derivat de la preocupació del govern per aquest 
assumpte. 
 
El Sr. Gonzalo manifesta que votarà negativament el pressupost, bàsicament per 
una qüestió de fons, tot i que la informació facilitada és complerta i la memòria 
bastant intel·ligible, però el cas és que, com altres vegades, troba a faltar que no 
s’implantin actuacions participatives, que permetin conèixer l’opinió de la gent. De 
forma especial aquest any, quan existeixen uns ingressos extraordinaris com són els 
provinents dels semàfors i de la venda de les parcel·les. El destí d’aquests 
ingressos, o almenys d’una part d’ells, s’hauria de poder decidir des d’una base més 
amplia que la simple voluntat del consistori, i a l’igual que la partida del joves, fer 
partícip al poble, coneixent en què es vol gastar els diners. Tampoc troba correcte 
respecte als impostos i taxes municipals, que en les ordenances no s’implanti una 
tarifació tenint en compte la capacitat econòmica de la gent. 
 
L’alcalde lamenta el comentari reclamant més participació ja que el regidor no havia 
assistit a la reunió informativa del pressupost a la que estava convocat. Respecte 
als ingressos del semàfors, l’equip de govern ha decidit que tots els ingressos 
derivats de les sancions es destinin a qüestions relacionades amb la vialitat i a 
arranjar i asfaltar carrers.  
 
El Sr. Gonzalo replica que no es referia a la seva aportació personal, sinó a 
possibilitar que els ciutadans participin de forma directa en la pressa de 
determinades decisions. 
 
L’alcalde contesta que en el sistema instaurat al país, els polítics són els que 
representen la voluntat del poble, i precisament els han escollit per prendre 
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aquestes decisions, i fer un pressupostos participatius de tot el poble i per tot el 
pressupost resulta inviable.  
 
Posat a votació, s’aprova amb el vot favorable dels sis regidors de CiU i un del PP. 
Voten en contra els tres regidors d’I-ERC i el regidor d’ICV-EUIA. S’abstenen de 
votar els dos regidors del PSC. 
 

8. ADEQUACIÓ RETRIBUTIVA AUXILIARS ADMINISTRATIVES AMB 
TASQUES D'ATENCIÓ AL PÚBLIC 

 
L’alcalde exposa que històricament degut a que no existia una relació ni valoració de 
llocs de treball, conforme es contractava el personal s’establia el seu salari però 
sense relacionar-lo amb un catàleg de llocs de treball, el que a la llarga ha originat 
diferencies salarials i greuges comparatius entre persones amb la mateixa categoria 
i que fan la mateixa feina. Per això, l’equip de govern va encetar un anàlisi 
comprovant que una sèrie de col·lectius s’havien d’ajustar, i un cop finalitzada la 
instrucció de l’expedient de relació de llocs de treball es coneixerà el nivell retributiu 
de cada lloc i funció, encara que per les limitacions legals, no es podrà aplicar de 
forma generalitzada immediatament. Als que sí se’ls pot aplicar ara és als llocs 
d’auxiliars administratives que estan a la OAC, al edifici de l’ajuntament, perquè 
s’ha reestructurat implantant noves tasques, i a la policia que a l’haver suprimit la 
plaça de caporal i repartit en torns els serveis, s’han incrementat les feines per les 
administratives. En aquests moments les lleis no permeten solucionar la resta de 
situacions similars que existeixen a l’ajuntament, i un informe de l’Interventor seria 
desfavorable, pel que caldrà esperar a que el 2015 sigui possible efectuar-ho. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com 
segueix: 
 
“Vist l’informe de Recursos Humans de data 12 de març de 2014 en relació a la 
previsió de despesa del capítol 1 del pressupost municipal (adjunt al present 
l’expedient) 
 
Atès que en aquest es posa de manifest una sèrie de deficiències salarials en relació 
a les auxiliars administratives amb tasques d’atenció al públic. 
 
Atès que aquestes treballadores són: 
 

• Auxiliars administratives OAC ajuntament 
o Eulàlia Ros Ventura 
o Carme Viader Safont 
 

• Auxiliars administratives policia 
o Jenny Izquierdo 
o Eva Magariño 

 
Atès que aquestes deficiències mostren que les noves tasques i responsabilitats 
assumides per les treballadores, per reestructuracions del departament, i 
implantació de nous projectes de treball per part  no estan retribuïdes en nòmina, i 
per tant s’escau una valoració del seu lloc de treball. 
 
Atès que segons l’informe de Recursos Humans anteriorment mencionat posa de 
manifest que els salaris bruts anuals actuals de les treballadores són: 
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Salari 
Base 

Plus 
conveni Altres 

TOTAL 
mensual 

TOTAL 
anual 

J.I 599,25 € 411,30 € 168,53 € 1.179,08 € 16.507,12 € 
E.M 599,25 € 410,59 € 168,53 € 1178,37 € 16.497,18 € 
C.V 599,25 € 361,20 € 85,84 € 1.046,29 € 14.648,06 € 
E.R 599,25 € 687,66 €  1.286,91 € 18.016,74 € 
 
 
Atès que en l’últim estudi retributiu de la diputació de Barcelona de l’any 2010, les 
retribucions mitjans per un lloc de característiques equivalents són de: 
 
C2 – Aux. Adm – Atenció al públic: 
    
  Mitjana Màxim Mínim 
Auxiliar Administratiu (entrada) 18.811,62 € 19.869,78 € 17.184,58 € 
Auxiliar administratiu (mitja) 20.771,36 € 22.443,54 € 20.038,11 € 
Auxiliar administratiu 
(qualificat) 23.914,61 € 25.716,04 € 22.944,60 € 
 
Atès que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, així com a Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos 
generales del Estado para 2014, en el seu artícle 20.7 diu textualment: 
 
“Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del 
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de 
los objetivos fijados al mismo.” 
 
Vist l’informe d’intervenció núm. 5/2014 de data 18 de març de 2014   
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’increment salarial de les auxiliars administratives amb tasques 
d’atenció al públic, en el sentit de: 
 

- Incrementar el plus conveni de C.V fins a 687,66 euros, eliminant el 
concepte de “complement de productivitat” que actualment percep,  
significant això un increment final en el pressupost anual de 3.368,68 euros 
bruts per la treballadora. 

 
- Incrementar el plus conveni de J.I i E.M fins a 519,13 euros, significant això 

un increment final en el pressupost anual de 1.509,62 euros bruts per cada 
treballadora. 

 
De resultes de la valoració dels 4 llocs de treball, l´increment final a aplicar al 
pressupost de personal de l’ajuntament de Santa Eulàlia per l’exercici de l’any 2014 
es quantifica en 6.387,92 euros bruts totals. 
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Segon.- Dotar suficient i adequadament el capítol 1 de despeses de personal del 
pressupost 2014 per poder fer efectius aquests increments. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord al departament de Recursos Humans per 
tal d’incloure aquestes variacions a la relació de nòmines posteriors a l’aprovació 
definitiva del pressupost”. 
 
 
 Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que no poden votar en contra d’aquest punt perquè entenen que 
es tracta de posar en valor la feina de les persones que estan al servei de la gent de 
Santa Eulàlia, i consideren positiva l’equiparació perquè estiguin en disposició de 
donar el millor servei, desitjant que aviat es faci extensiu als altres treballadors.     
 
Posat a votació, s’aprova amb el vot favorable dels sis regidors de CiU, dos del PSC, 
un del PP i un d’ICV-EUIA. El tres regidors d’I-ERC s’abstenen de votar. 

 
 

9. APROVACIÓ REGLAMENT MUNICIPAL PER LA CESSIÓ D'ÚS DE 
MATERIAL MUNICIPAL A ENTITATS I PARTICULARS 

 
 
L’alcalde diu davant la circumstància que entitats i particulars demanen a 
l’ajuntament material per celebracions o actes, i ocasions algunes desapareixen o es 
tornaven en mal estat, s’havia fet una comissió d’estudi amb representació de tots 
el grups, per regular la seva utilització.  
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com 
segueix: 
 
“Amb la voluntat de regular i establir un procediment per a la cessió d’ús de 
material de propietat municipal que pot resultar útil i necessari per a les activitats 
de les entitats del municipi, així com també de particulars, s’ha constituït comissió 
d’estudi per a l’elaboració del reglament.  
 
Vist el text que ha de constituir el Reglament municipal, i d’acord amb el que 
estableixen els articles 58 a 66 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les 
entitats locals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament Municipal per la cessió d'ús de material 
municipal a entitats i particulars, que s’incorpora com a annex al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de la corporació, perquè en aquest termini, els 
qui hi estiguin interessats puguin presentar al·legacions i/o suggeriments. El 
reglament estarà a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, a disposició 
de qui el vulgui consultar. 
 



 

Pàgina 13 de 18 

Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se cap al·legació, el reglament quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord, i es publicarà íntegrament al 
BOP de la província”.  
 
Intervencions. 
 
El Sr. Vilageliu diu que encara que no estava malament posar ordre i era lògic que si 
es perd material s’hagi de reposar, tenen el dubte de si aquesta regulació aproparà 
o allunyarà a les entitats de l’ajuntament, perquè demanar el material amb quinze 
dies d’antelació no proporciona més agilitat ni afavoreix la seva feina. Per tot 
entenen que el reglament no és negatiu, però tampoc no s’aconsegueixen gaires 
beneficis, i no és el moment de posar impediments, sinó al contrari d’ajudar a les 
entitats. 
 
L’alcalde contesta que no pot saber si amb aquest nou reglament les entitats faran 
més activitats, el que és segur és que no en faran menys, i el que sí que hi haurà 
serà més seguretat en benefici de tots, i també més organització, perquè d’aquesta 
forma l’ajuntament podrà fer previsions. Respecte a l’antelació que es demana, 
encara que no s’hagi avisat, si el material està disponible també es facilitarà, però el 
reglament estableix unes bases per millorar el servei al ciutadà.   
 
La Sra. Valls diu que a dia d’avui a Santa Eulàlia existien 68 entitats, i gestionar 
tantes entitats és complicat, a més algunes estan acostumades a venir a darrere 
hora, i pel bon funcionament i interès de tots resulta imprescindible regular-ho, 
coordinant la disponibilitat del material, la feina dels treballadors municipals i la 
previsió de les necessitats de les entitats.  
 
El Sr. Blanch intervé per confirmar que les instàncies es poden fer via telemàtica, ja 
que moltes persones no tenen la disponibilitat de venir a demanar-ho a 
l’ajuntament. D’altra banda, sobre  si és necessària la menció que han de fer els 
organitzadors d’un acte, expressant: “...amb el suport de l’ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i l’escut oficial..”  
 
La Sra. Valls contesta que  això té una relació directa amb les assegurances i de no 
constar, no es cobreix la responsabilitat civil. 
 
Posat a votació, s’aprova amb el vot favorable dels sis regidors de CiU, dos del PSC, 
un del PP i un d’ICV-EUIA. El tres regidors d’I-ERC s’abstenen de votar. 

 
10. ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER L'ALIENACIÓ DE DUES PARCEL·LES 

MUNICIPALS PER SUBHASTA PÚBLICA 

L’alcalde diu que s’han tret a licitació les dues parcel·les del polígon de Can Magre, i 
de les quatre ofertes presentades, la major va ha estat la de l’empresa Barnasfalt 
SA amb un import de 383.365,44 euros, pel que es proposa l’adjudicació. 

La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com 
segueix: 

“Ateses les proposicions presentades que a continuació es relacionen:  

- Hito Technical Industries SL   335.000,00 euros. 
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- Macopal SL                          342.326,00 euros. 

- Jordi Iglesias Vives               342.365,44 euros. 

- Barnasfalt SA                       383.365,44 euros. 

Atesa l'Acta d’obertura de pliques, i la proposta que la Mesa de contractació formula 
en favor de Barnasfalt SA per ser l'oferta més avantatjosa econòmicament. 

Es proposa a la Comissió Informativa, l’adopció del següent DICTAMEN; 

PRIMER.- Adjudicar l'alienació del bé municipal a l’empresa Barnasfalt SA, pel preu 
de 383.365,44 euros, resultant la proposició econòmica més avantatjosa, conforme 
al criteri d'adjudicació de millor oferta econòmica que regeix la present contractació, 
i havent estat descartats la resta de licitadors següents, atès que les ofertes 
econòmiques presentades per aquests són inferiors.  

SEGON.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells prestada. Així mateix, 
notificar a Barnasfalt SA com a adjudicatari/a del contracte, la present Resolució, 
per a la formalització del contracte.  

TERCER.- Publicar la formalització de la present alienació onerosa al Perfil del 
contractant, d'acord amb allò disposat a l’article 154.1 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic . Donat compte de l'expedient instruït per a l'alienació del bé 
consistent en dues parcel·les d’ús industrial per procediment obert mitjançant 
subhasta”. 

Intervencions. 

El Sr. Exojo diu que com havien dit en anteriors ocasions no és el moment més 
adequat per posar a la venda aquest patrimoni, perquè tothom és conscient que el 
mercat immobiliari està molt deprimit, i si tot i aquesta situació, s’ha despertat 
l’interès de quatre empreses, és evident que resulta preferible esperar un parell 
d’anys.  

El Sr. Blanch que votaran en contra, perquè consideren que no cal vendre aquestes 
parcel·les, i també perquè al pressupost han comprovat el destí dels diners, i pel fet 
que al pròxim pressupost no es podrà comptar més que amb la bona gestió per 
aconseguir recursos.    
 
Posat a votació, s’aprova amb el vot favorable dels sis regidors de CiU i un del PP. 
Voten en contra els tres regidors d’I-ERC, els dos regidors del PSC i el regidor d’ICV-
EUIA .  

 
11. MOCIÓ RELATIVA A GARANTIR ELS SUBMINISTRAMENTS D'AIGUA, 

LLUM I GAS 
 

Tractant-se d’una moció presentada per ICV-EUIA, l’alcalde dóna la paraula al 
regidor. 
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El Sr. Gonzalo manifesta que encara que presenta la moció com a regidor de 
l’ajuntament, el text havia estat elaborat per “l’aliança per combatre la pobresa 
energètica”, que és una associació que agrupa diferents col·lectius i tracten la 
situació d’un nombre cada vegada més gran de persones amb dificultats per 
disposar d’aquests serveis. En qualsevol cas, com ara sembla que pot existir un 
consens sobre el fons d’aquesta problemàtica, retira la moció, instant la formació 
d’una taula on també es doni participació, a més del regidors, a altres associacions 
interessades i des de l’òptica particular de Santa Eulàlia es pugui parlar i trobar 
solucions. 
 
L’alcalde manifesta que està completament d’acord i que entén que és una bona 
mesura. 
 
Es retira la moció, i tots el regidors conformes amb l’iniciativa s’adhereixen a formar 
part de la taula per tractar la problemàtica de la pobresa energètica. 

 
12. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 

 
No se’n formulen. 
 

 
13. PRECS I PREGUNTES 

 
 
Formulades anteriorment. 
 
13.1 A pregunta del Sr Cabot sobre si el col·lector provisional del torrent de les Tres 
Pedres tenia deficiències de funcionament, es contesta que en aquest indret estava 
previst realitzar una obra important a càrrec de l’ACA, que no es va fer, pel que es 
va posar un tub provisional en espera de l’obra definitiva, però com el cost 
pressupostat és de 2 milions d’euros, sembla improbable la seva realització 
immediata. En qualsevol cas, dos cops per setmana la brigada d’obres municipal 
revisa el seu estat i es neteja, a banda d’alguna incidència puntual funciona 
correctament. 
 
13.2 El Sr. Cabot sobre previsions d’execució del camí de vianants de la Primavera. 
Es contesta que es considera una obra important i beneficiosa que també permet el 
pas amb seguretat de la Primavera al Institut, i com s’havia observat s’inclou al 
pressupost, essent previst finançar-la amb una subvenció de la diputació confirmada 
verbalment. 
 
13.3 El Sr. Vilageliu sobre senyalitzacions, equipament i neteja. A propòsit d’una 
nota de l’alcaldia a la que ordenava retirar cartells que adreçaven als assistents a 
una trobada d’ERC a la Fàbrica s’havien adonat de la necessitat de millorar la 
senyalització del poble. Es contesta que efectivament es va enviar la nota perquè 
transcorreguts més de dos mesos de la trobada encara hi eren, i fins ara tampoc no 
els han retirat, pel que es torna a pregar que els retiren. Es coincideix en canvi, en 
que existeixen mancances en la senyalització del poble pel que s’han iniciat els 
tràmits per solucionar-ho, i pròximament els regidors estan convocats a la comissió 
de vialitat per decidir les modificacions que s’efectuaran. 
 
13.4 El Sr. Vilageliu formula un prec demanat l’aclariment d’uns tràmits 
administratius al entendre que s’ha comés un error en la Comissió  Informativa al 
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haver-se afegit i dictaminat dos punts en l’ordre del dia de la Comissió, però tant 
sols tractar un d’ells en el Ple, essent l’altre resolt en la Junta de Govern Local per 
delegació del Ple, essent la qüestió que els regidors no recordaven aquesta 
delegació. 
 
13.5 En la Comissió Informativa es va plantejar el compliment de la moció aprovada 
referent als afectats per la hipoteca. Es contesta que la Moció inclou diferents 
compromisos i actuacions, i alguns ja es fan, encara que tampoc no existen terminis 
per fer-ho. El que sí es té és el contacte i col·laboració amb la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, i per exemple, aquest mateix matí havien tingut una trobada i a 
continuació l’alcalde s’havia traslladat a l’entitat bancària de municipi, i sembla que 
es podria resoldre favorablement un lloguer social per a la persona que havia ocupat 
l’habitatge. En conclusió, allò disposat a la moció s’està aplicant, tot i que cal dir que 
aquesta tasca ja es feia abans de l’aprovació de la moció. També que la moció 
representa la demostració pública i unitària de la voluntat i compromís del 
consistori.   
 
13.6 En la Comissió Informativa sobre la situació del POUM. Es contesta que s’està 
pendent de rebre els informes sectorials, i a continuació es procedirà a contestar les 
al·legacions, procurant incorporar les al·legacions veïnals que siguin factibles. 
L’aprovació provisional és previst que es pugui realitzar el mes de setembre, i la 
definitiva al mes de gener. Les reunions amb la Comissió d’Urbanisme i amb l’ACA 
van per bon camí, tampoc ja no es discuteix i ni tant sols entren en el debat les 
anteriors afeccions a les cases i terrenys del riu. També s’ha d’agrair la posició del 
Director General i el propi Conseller que han ajudat molt, al igual que la Moció que 
per unanimitat va adoptar l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.  
 
Nous precs i preguntes. 
 
13.7 El Sr. Vilageliu que des de fa temps anuncien que el sistema implantat en la 
recollida d’escombraires tindrà un cost superior, i aproximadament el càlcul és que 
de 470.000 euros en taxes recaptades per l’ajuntament al 2010, es passava a 
559.000 pel pressupost de l’exercici de 2014, i com que les taxes representen el 
cost del servei, s’evidencia que el canvi de sistema no compleix l’objectiu d’estalvi 
econòmic amb el que es va justificar la seva implantació. Per tant el prec és que es 
facilitin les dades de l’exercici per examinar l’opció del canvi de sistema de recollida 
d’escombraires. 
 
13.8 El Sr. Cabot que els sembla insuficient el manteniment del carrers i places del 
poble, i que en les últimes setmanes la brigada ha estat treballant molts dies amb la 
construcció d’un bloc de formigó en la rotonda de la plaça de l’església. Com que 
consideren que els operaris de la brigada no estan qualificats per qualsevol treball 
que els mani l’ajuntament i que la manca de materials i eines els impedeix fer 
determinades feines de forma eficient, demanen a l’ajuntament que només ordeni a 
la brigada la realització de les feines que pugin realitzar i la resta s’encarreguen a 
empreses privades que de segur suposaran un estalvi de temps i diners.     
 
13.9 El Sr. Exojo que ja que s’havia trobat una solució per l’assumpte de l’àmbit 
fluvial i com que era tant important, que seria bo conèixer les actuacions que es 
farien.   
 
L’alcalde contesta que amb exactitud no es poden precisar perquè encara no estan 
del tot definides, que en principi sembla que no es farà la bassa de laminació perquè 
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té un cost molt alt i poca eficàcia en cas d’avinguda, que un canvi molt eficaç i amb 
menys cost seria substituir el pont pel que passen els vehicles, per un de nou amb 
un sol ull, i també motes de terres en alguns indrets. Amb aquestes modificacions 
es guanyaria en seguretat i l’ACA també aconseguiria un estalvi econòmic molt 
important, el que facilita l’execució. Respecte a mesures no estructurals 
consisteixen en un pla d’evacuació i instal·lar sirenes.  
 
13.10 El Sr Vilageliu per confirmar la periodicitat del Tornaveu que és de 2 ó 3 
edicions anuals, i previsions sobre el local al costat de Can Rajoler que havien 
utilitzat els regidors de l’oposició, i si disposarien d’un espai amb telèfon per poder 
desenvolupar la seva feina. 
 
L’alcalde explica que en l’última reunió ja se’ls havia ofert la possibilitat, atesa la  
circumstància que el grup d’I-ERC no feia servir el local i tampoc no ho utilitzaven 
els altres grups, d’habilitar un espai en la Biblioteca i prescindir del local, estalviant-
se el lloguer. Però depèn de la seva voluntat i de preferir continuar disposant 
d’aquest local, l’ajuntament seguirà mantenint el lloguer. 
 
13.11 El Sr Cabot sobre si es tenen noticies respecte al procés posterior a la Moció 
aprovada en contra la Llei de racionalització de l’Administració Local i sobre la Moció 
dels tributs a la hisenda catalana.  
 
L’alcalde contesta que la primera es va complir immediatament, anant a la notaria 
per atorgar poders perquè es representés en judici a l’ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, i tal com demanaven es va enviar tota la documentació. Sobre els 
tributs a la hisenda catalana la intenció i el desig, clara e inequívocament, és fer-ho, 
però s’ha de fer al moment que es pugui, sense córrer riscos, perquè la situació 
econòmica de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana no permet afrontar una 
situació com la que ha succeït en algun altre ajuntament, precisament governat per 
ERC, en la que presentat els impostos a l’Agencia Catalana, ha arribat una sanció. 
 
13.12 El Sr Cabot sobre les caravanes del Rieral.  
 
L’alcalde contesta que efectivament és un dels temes que preocupa molt. Que han 
imposat dues sancions, que s’ha iniciat, desprès del suggeriment del Sr. Exojo, la 
possibilitat d’actuar per la via urbanística i es treballa amb aquestes fronts per veure 
si es pot solucionar aquest problema.  
 
13.13 El Sr Cabot sobre una reunió en relació a activitats aparentment il·legals. 
 
L’alcalde manifesta que no tenia constància de la confirmació de cap reunió. Que els 
expedients continuen el seu curs, que el que coneixen és que també s’havia produït 
una inspecció policial en una activitat situada al darrere del magatzem de PROGASA. 
 
13.14 El Sr Blanch que quan es parla del local per l’oposició, la utilització no és per 
reunir-se el regidors de l’oposició, sinó per rebre als ciutadans de Santa Eulàlia, i la 
ubicació a la Biblioteca ho faria més complicat.  
 
13.15 El Sr Blanch sobre la situació en que es troba l’arrendament de l’edifici de 
l’antiga escola bressol. 
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La Sra. Valls contesta que l’arrendatari té la notificació de l’adjudicació i ara s’ultima 
la formalització del contracte d’arrendament, però que a l’endarrerir-se el procés, 
comença ara una etapa de divulgació i el curs s’iniciarà el mes de  setembre. 
 
I a tres quarts menys cinc de nou 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 
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