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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           29 de maig 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 

CRISTINA PARERA I SALLENT 

VICENÇ FUERTES BERGUA 

PERE CABOT I BARBANY 

RAMON VILAGELIU I RELATS 

ANGEL EXOJO I LOZANO 

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS 

MARTI FERRES I OLLE 

FRANCESC MONTES I CASAS 

AGUSTIN GONZALO I ALVAREZ 

 

 
No assisteix: 
Cap 
 
 
Secretari 
Josep Lluís Llavata i Ferrer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A la Casa de la Vila a les 19:00 hores 
del dia 29 de maig 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. 
 

Obert l’acte per la presidència, es 
procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 

ORDRE DEL DIA: 

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

d’Alcaldia  
4. Donar compte de la liquidació del 

pressupost de l'Ajuntament i Set-
Comunicació de l'exercici 2013  

5. Ampliació declaració serveis essencials i 
prioritaris a efectes de contractacions  

6. Aprovació modificació del carrerer 
municipal  

7. Aprovació de la liquidació definitiva i 
última quota de les contribucions 
especials per les obres de pavimentació 
de la calçada i adequació de serveis al 
carrer Farigola  

8.  Compromís adhesió a la Plataforma de 
simplificació administrativa “Emprende 
en 3”, compromís d’adhesió a la 
plataforma d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General 
de l’Estat i aprovació de l’actualització 
del Pla d’Ajust aprovat per la Corporació 
en el marc del RD 4/2012 amb l’objectiu 
d’ampliar en un any el període de 
carència del préstec ICO concertat el 
2012.  

 



 

Pàgina 2 de 28 

9. Moció de suport a la 
candidatura per a la 
declaració de patrimoni 
mundial del a UNESCO de la 
Portalada del Monestir de 
Santa Maria de Ripoll  

 
10. Proposta d'acord contra 

l'aplicació de la Llei Wert  
 

11. Proposta d'acord  per la 
garantia i protecció dels 
drets humans i els béns 
comuns: aigua, llum i gas  

 
12. Proposta d'acord d'adhesió a 

la commemoració del 
centenari de la 
Mancomunitat de Catalunya  

 
13. Proposta relativa a la 

reclassificació professional 
dels agents i caporals del cos 
de la Policia Local  

 
14. Proposta relativa a 

l'avançament de l'edat de 
jubilació dels membres de la 
Policia Local  

 
15. Afers urgents i sobrevinguts  
16. Precs i preguntes  
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE  27 de març de 2014  
 

L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de 27 de 
març de 2014, la qual s’aprova per unanimitat. 

 
El Sr. Cabot que han llegit l’acta diu que tot i que és millorable, resulta més 
acceptable que les anteriors, i des d’I-ERC per tal de fer un gest perquè les coses 
puguin canviar, votaran afirmativament la seva aprovació. 

 
Amb el vot favorable de la resta de regidors, l’acta s’aprova per unanimitat. 

 
 
2. INFORMACIÓ DIVERSA 

 
L’alcalde ofereix la següent informació:  
 
-Sobre la marxa de les obres a la carretera BV 1435, a la corba de Can Baró, la 
previsió és que estiguin acabades abans de la Festa Major, la tercera setmana del 
proper mes de juliol. 
 
-Sobre l’inici a la tardor les obres de clavegueram al barri de Bonaire, les cases de 
Can Fran i Can Benet. Ja s’ha aconseguit subvenció del Consorci del Besos, 
d’aproximadament el 50 per cent del cost de les obres, les converses amb els veïns 
estan molt avançades i, segurament, les obres es podrien iniciar el mes de 
setembre i acabar-se abans de final d’any, per complir el requeriments de la 
subvenció. Amb això es resoldrà un problema que existia en aquests barris. 
 
-Que l’any passat es va iniciar la festa del pagès, i si l’any passat va ser llaurar, 
aquest any serà segar i batre, i com que no es poden fer el mateix dia, el 8 de juny 
es farà el segar, a la sorrera del costat del Càmping, i el dia 6 de juliol serà el batre, 
davant dels camps de Sant Simple, i es farà un paller, que malgrat que ja no se’n 
fan, encara hi ha persones  que  se’n recorda  de fer-ne. 
 

 
3. DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 
Es dóna compte del decrets número 113 del 3 de març al número 117 del 30 d’abril.   
 
 

4. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT I SET-COMUNICACIÓ DE L'EXERCICI 2013 

 
 
Es dóna compte de la liquidació del pressupost de l'ajuntament i SET-comunicació 
de l'exercici 2013. 
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“Atès que a data 30 d’abril de 2014 es van aprovar, mitjançant decret 
d’alcaldia 216/2014 i 217/2014, les liquidacions pressupostàries de 2013 de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set 
Comunicació. 
 
Atès que s’ha facilitat còpia dels expedients de les liquidacions a tots els grups 
polítics que formen part de la Corporació. 
 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, de la 
liquidació del pressupost de l’ajuntament i dels seus organismes autònoms, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR COMPTE de l’expedient de la liquidació pressupostària de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set 
Comunicació de l’exercici 2013”. 
 

 
5. AMPLIACIÓ DECLARACIÓ SERVEIS ESSENCIALS I PRIORITARIS A 

EFECTES DE CONTRACTACIONS 
 
 
L’alcalde explica que tal com coneixen el regidors, amb les restriccions imposades 
per la normativa, no es pot contractar més personal de no trobar-se en col·lectius 
que formin part de serveis essencials, com són la policia o l’escola bressol. Per això 
es decideix ampliar-ho als serveis socials i la biblioteca municipal, perquè de 
produir-se alguna baixa s’hauria de tancar o reduir l’horari.  
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com 
segueix: 
 

 
“Vist l’article 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2013. 
 
Vist l’acord de ple de data 18 de juliol de 2013, en el que es declaren com a serveis 
essencials i prioritaris, a l’efecte de contractacions de personal temporal o de 
nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris interins: el cos de 
policia, l’escola Bressol municipal l’alzina, i la brigada municipal. 
 
A causa de les baixes del personal per incapacitat temporal i a les situacions de 
conciliació familiar de diversos empleats/ades, existents actualment o que es puguin 
donat en un futur, o d’aquelles places que puguin quedar vacants, o que estiguin en 
alguna de les situacions legalment establertes, en què no desenvolupin les funcions 
del seu lloc de treball, com poden ser, entre d’altres, situacions administratives, 
situacions d’incapacitat temporal, o situacions i permisos corresponents a conciliació 
familiar o de violència de gènere. 
 
Atès que els serveis socials constitueixen el primer nivell de garantia dels ciutadans, 
en els àmbits familiars i socials, detectant necessitats individuals o comunitàries, 
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oferint informació, orientació i assessorament a les persones en relació als drets i 
els recursos socials, valorant i fent diagnòstics socials i socioeducatius de les 
situacions de necessitat social. 
 
Atès que l’article 26 de la llei 7/85 reguladora de les bases de règim local, estableix 
que els municipis amb població superior als 5.000 habitants hauran d’oferir, entre 
d’altres, el servei de biblioteca pública. 
 
FONAMENTS DE DRET  
 

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

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 

l’any 2013. 
 

- Resta de legislació vigent que sigui d’aplicació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ampliar els serveis essencials i prioritaris, a l’efecte de contractació de 
personal temporal o de nomenament de personal estatutari temporal o funcionaris 
interins: el cos de policia, l’escola Bressol municipal  l’Alzina, la brigada municipal, 
els serveis socials i la biblioteca municipal. 
 
Segon.- Valorar la cobertura de les baixes del personal existents actualment o que 
es puguin donar en un futur, o d’aquelles places que puguin quedar vacants, per tal 
de mantenir els serveis essencials i prioritaris acordats.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a Intervenció i Recursos Humans” 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu que s’abstindran, més que res perquè fan referència a un Ple 
anterior, de data 18 de juliol de 2013, en el que els servies essencials es varen 
circumscriure a la brigada, policia i ensenyament, però des d’I-ERC ja es va dir que 
s’havia de valorar si existien altres serveis que poguessin tenir aquesta 
consideració, posant com a exemple els serveis socials. Llavors es va contestar que 
no era d’aplicació als serveis socials, per contra ara es presenta. La pregunta és si 
encara faltarà una altra ampliació. En qualsevol cas, no es neguen a que 
s’incorporin com a essencials el serveis socials i la biblioteca, però sí manifesten que 
la tramitació del procediment és irregular o poc rigorós.  
 
L’alcalde contesta que es va fer perquè en aquells moments existia la impressió de 
que no es podia fer, però després es va fer la consulta, i per això es sotmet al Ple. 
 
El Sr. Blanch expressa en primer lloc una felicitació als participants en les últimes 
eleccions, i d’altra banda diu que, provenint del món del serveis socials, l’any passat 
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ja havia trobat a faltar que no es pugues contractar personal per a aquest servei. 
Considerant-lo positiu, els  regidors del PSC troben adient que ara es rectifiqui i 
l’ajuntament es pugui dotar de mitjans per ajudar a les persones de Santa Eulàlia.   
 
L’alcalde diu que no es tracta tant de rectificar com d’adequar-se a les necessitats 
del moment, ja que les coses canviaven i potser en determinat moment no calia 
prendre aquesta mesura, però ara hi ha més feina als serveis socials i si manca una 
persona el problema serà més gran. 
 
Posat a votació la proposta és aprovada. Voten a favor els sis regidors de CiU, dos 
regidors del PSC, el regidor del PP, i el regidor d’ICV-EUIA, i el vot d’abstenció dels 
regidors d’I-ERC. 
 
 

6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL CARRERER MUNICIPAL 
 
“La Comissió de Vialitat ha acordat la modificació de la denominació de diverses vies 
del municipi, amb l’objectiu d’unificar la base de dades d’adreça postal del padró i 
del Sistema d'Informació Geogràfica, així com adequar-se a normativa lingüística 
 
Vista la memòria elaborada, on s’hi indiquen els canvis proposats,  
  
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació del carrerer municipal de Santa 
Eulàlia de Ronçana, d’acord amb la memòria que consta a l'expedient. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord durant el termini de trenta 
dies hàbils mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis municipal, en el 
lloc web i en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que els interessats puguin 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- En el cas que no es presentin reclamacions l'acord provisional esdevindrà 
definitiu de forma automàtica. 
 
 
L’alcalde explica que els regidors havien examinat la proposta i alguns dels 
suggeriments realitzats ja s’havien incorporat, però d’altres no i es considera 
preferible retirar-la del ordre del dia, per tal d’analitzar-la en profunditat i poder-la 
aprovar de forma consensuada i, si fos menester, en un ple extraordinari.  
 
El Sr. Blanch diu que considera encertat que es retiri per aconseguir aquest consens 
però demana que quan es torni a presentar s’indiqui el cost que suposa disposar 
d’aquest carrerer. 
 
El Sr. Vilageliu que també ho considera oportú, perquè cal que sigui un treball ben 
fet, demana que es continuï tenint en compte la participació d’I-ERC en la elaboració 
del carrerer.  
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Finalment la proposta és retirada. 
 

7. APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA I ÚLTIMA QUOTA DE 
LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ 
DE LA CALÇADA I ADEQUACIÓ DE SERVEIS AL CARRER FARIGOLA 

 
 
L’alcalde explica que es van girar les quotes als veïns del carrer Farigola i es va 
quedar que l’última quota s’ajustaria a la realitat del cost de l’obra, i com que es va 
produir una baixa en l’adjudicació ara es produeix l’adequació. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com 
segueix: 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
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€. 
 
En el ple de data 27 de setembre de 2012 va acordar-se aprovar provisionalment la 
imposició i ordenació de contribucions especials. 
 
Transcorregut el termini d’exposició pública, i havent-se presentat al·legacions, el  
Ple de la corporació en sessió de data 29 de novembre de 2012 va resoldre les 
al·legacions presentades i va aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions i la liquidació provisional de cadascun dels subjectes passius, als quals 
va ser notificada individualment. 
 
Un cop executades les obres per l’empresa Barnasfalt, i que han estat recepcionades 
per l’Ajuntament, segons acord de Junta de Govern Local de 3 d’abril de 2014, el 
cost final és de 46.515,97€, del qual correspon repercutir en concepte de 
contribucions especials l’import de 41.864,37€, corresponents al 90% del cost de 
l’obra. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres, 
s’indicaran els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es 
giraran les liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a 
compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Projecte de pavimentació de la 
calçada i adequació dels serveis al Farigola (tram entre el Camí Salve Regina i límit 
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amb UAU-10 Salve Regina) per import de 46.515,97€, que s’han de repartir de la 
manera següent: 
 
Cost final: 46.515,97€ 
 
Distribució del repartiment de despeses 
Contribucions especials: 41.864,37€ 
Ajuntament: 4.661,60€  
 
Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva per a cada subjecte passiu, 
d’acord amb el quadre annex, i notificar-la tot establint el termini per fer efectiu el 
pagament, i amb expressió dels recursos que s’hi poden interposar.  
 

LIQUIDACIÓ DEFINITIVA : 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) 

       Cost projecte 50.999,07   Cost 
definitu 46.515,97

   Ajuntament 
(10%) 5.099,91   4.651,60

    Veïns (90%) 45.899,16   41.864,37

    Coeficient 4,6713   4,2606

     ADREÇA 
TRIBUTÀRIA  TITULARS sup.  terreny sup.  terreny QUOTA 

provisional 
QUOTA 

definitiva 

    (m2) computar (m2)  €   €  

C. FARIGOLA,13 XAVIER REQUENA 
CARRERA 

           
1.885,00              615,44    2.874,88 2.622,16

C. FARIGOLA,11 NESTOR FULLÀ PINTO            
1.316,00           1.316,00    6.147,37 5.606,99

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

              
943,00              943,00    4.405,00 4.017,77

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

              
948,00              948,00    4.428,35 4.039,07

C. FARIGOLA,7 

MIGUEL PÉREZ 
MARTOS                    
ANNA M. 
PUIGDOMÈNECH 
VILLEGAS 

           
1.089,77           1.089,77    5.090,60 4.643,10

C. FARIGOLA,6 ESTEVE CARRERAS 
PÉREZ 

           
1.010,12           1.010,12    4.718,53 4.303,75

C. FARIGOLA,8 

JAVIER MASEGOSA 
CAVA                             
BLANCA DE LA 
IGLESIA BRIONGOS 

           
1.008,88           1.008,88    4.712,74 4.298,46

C. FARIGOLA,10 FINQUES SANTA 
EULÀLIA, SL. 

           
1.067,31           1.067,31    4.985,68 4.547,41

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

           
1.079,51           1.072,45    5.009,69 4.569,31

C. FARIGOLA,14 FINQUES SANTA 
EULÀLIA, SL. 

           
1.219,90              754,90    3.526,33 3.216,35



 

Pàgina 9 de 28 

             9.825,87    45.899,16 41.864,37

 
 
Intervencions: 
 
Sense intervencions la proposta és aprovada pel vot favorable de sis regidors de 
CiU, dos regidors del PSC, el regidor del PP, i el regidor d’ICV-EUIA. Els regidors d’I-
ERC voten abstenció. 
 

 
8.  COMPROMÍS ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE SIMPLIFICACIÓ 

ADMINISTRATIVA “EMPRENDE EN 3”, COMPROMÍS D’ADHESIÓ A LA 
PLATAFORMA D’ENTRADA DE FACTURES ELECTRÒNIQUES DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT I APROVACIÓ DE 
L’ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’AJUST APROVAT PER LA CORPORACIÓ 
EN EL MARC DEL RD 4/2012 AMB L’OBJECTIU D’AMPLIAR EN UN ANY 
EL PERÍODE DE CARÈNCIA DEL PRÉSTEC ICO CONCERTAT EL 2012. 

  
 
L’alcalde explica que davant la possibilitat d’obtenir una rebaixa del tipus d’interès 
1,31 per cent del préstec del RD 4/2012, i allargar un any la carència, cal que 
l’ajuntament de Santa Eulàlia s’aculli. Això perquè suposaria que aquest any es 
deixarien de pagar 190.000 euros, l’any vinent 177.000 euros i al final del període 
al 2.022, els estalvis aconseguits serien significatius, de l’ordre de 87.000 euros, i 
tot plegat és molt convenient pels interessos de Santa Eulàlia, pels ciutadans i per la 
tresoreria de l’ajuntament. Per acollir-se cal adherir-se a la plataforma de 
simplificació administrativa “Emprende en 3” i al compromís d’adhesió a la 
plataforma d’entrada de factures electròniques de l’administració general de l’estat, 
que són eines per millorar el funcionament de l’administració. 
 
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa és com 
segueix: 
 
 
“Vist que a data 24 d’abril de 2014, la Comissió Delegada del Govern per Assumptes 
Econòmics va acordar la modificació de determinades condicions financeres de les 
operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per 
al pagament als proveïdors d’entitats locals.  
 
Vist que a data 13 de maig de 2014, la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local va resoldre en relació a l’anterior acord de la Comissió Delegada 
del Govern per Assumptes Econòmics.  
 
Vist l’informe d’intervenció 7/2014 en que es detallen i s’analitzen els requisits i 
condicionants que han de complir els municipis que vulguin acollir-se a les noves 
mesures financeres proposades des de Comissió Delegada del Govern per 
Assumptes Econòmics. 
 
Vista l’actualització del Pla d’Ajust que es va aprovar en el marc del RD 4/2012.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
ACORDS: 
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Primer.- Fer els tràmits pertinents per a que l’Ajuntament s’aculli a les mesures de 
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament 
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors 
d’entitats locals. En concret, a la mesura 2 que consisteix en l’ampliació en un any 
del període de carència i en la reducció de 131 punts bàsics del diferencial dels tipus 
d’interès.  
 
Segon.- S’acorda el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures 
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent 
que es publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant 
la qual es regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt 
general de factures electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a 
aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei e.FACT de factura electrònica de 
les administracions catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i 
tecnològiques relatives a la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma 
FACE de l’AGE. 
 
 
Tercer.- S’acorda l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i 
agilitzar els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà 
donar compliment a aquesta obligació, mitjançant la sol·licitud del servei de 
“Tramitació d’activitats empresarials al món local (Finestra Única Empresarial)” 
impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les administracions locals 
catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i tecnològiques perquè 
aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”. 
 
 
Quart.-  S’acorda el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les 
vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables o  comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les 
ordenances tipus d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i 
d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, 
desenvolupades per la Diputació de Barcelona i impulsades pel Consorci AOC. 
Aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de Serveis, la Llei 
20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la 
Comunitat de Catalunya i impliquen el compliment de la simplificació de més del 
30% de les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de 
responsable o de comunicació prèvia. 
 
Cinquè.- Aprovació de l’actualització del Pla d’ajust 2012-2022 segons les dades 
annexes i segons informe explicatiu del mateix”. 
 
 
Intervencions: 
 
 
El Sr. Cabot que els préstecs demanats i la forma en què s’han fet són totalment 
innecessaris i perjudicials pels interessos de Santa Eulàlia, pels veïns i per 
l’ajuntament. Que naturalment, estan conformes amb el fet que es rebaixen els 
costos i es doni un millor servei, però no poden donar suport a una manera de fer 
equivocada des de l’inici, i els estalvis previstos per aquest any i el vinent no 
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signifiquen reducció del deute, sinó que es traspassa al següent mandat, traslladant 
el problema. Que aquesta no és una solució, i tant sols és la solució més fàcil, que 
hi ha altres maneres de rebaixar els costos i s’haurien d’estudiar totes.  
 
L’alcalde diu que potser no ho havien entès, perquè no acollir-se a la possibilitat que 
s’oferia significava renunciar a un descompte d’interessos, a una rebaixa del tipus 
d’interès. 
 
El Sr. Cabot que els hi sembla bé la rebaixa, amb el que no estan d’acord és en la 
manera que s’han fet les coses des de l’inici, perquè l’equip de govern sempre 
s’escuda en el fet que altres administracions l’obliguen a fer-ho.  
 
El Sr. Blanch que el grup socialista s’abstindrà però no perquè no entengui que és 
una millora i que produeix un estalvi econòmic, sinó per no conèixer en profunditat 
tot aquest programa “Emprende en 3” el què els genera dubtes, i l’eventualitat de 
conseqüències polítiques, no econòmiques, que podrien comportar aspectes 
desfavorables, com per exemple renunciar a l’adhesió a la hisenda catalana.  
 
El Sr. Gonzalo diu que el primer que s’havia de discutir era què significa l’adhesió al 
programa de les factures electròniques, i si això podia ser bo i positiu, amb 
independència del benefici, llavors es podria valorar si el 88.000 euros d’estalvi eren 
motius suficients per fer-ho. Al desconèixer les implicacions, tot i que vol entendre 
que és positiu, també s’abstindrà. Per últim entén que conèixer el destí dels estalvis 
previstos en l’actual i següents exercicis per aquesta adhesió, també hagués 
influenciat el vot dels regidors. 
 
 
El Sr. Vilageliu diu que altres aspectes dels que no s’havia parlat era que 
“Emprendre en 3” significa agilitzar les declaracions responsables de les empreses 
que vulguin iniciar les seves activitats; que l’estalvi servirà per reduir el deute 
comercial no per disposar de més recursos; i que efectivament hi ha punts foscos i 
dubta que amb això es pugui fer la hisenda catalana. 
 
 
Posada a votació la proposta és aprovada. Voten a favor els sis regidors de CiU i el 
regidor del PP, voten en contra els tres regidors d’I-ERC i voten l’abstenció dos 
regidors del PSC i el regidor d’ICV-EUIA, 
 
 

9. MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE 
PATRIMONI MUNDIAL DEL A UNESCO DE LA PORTALADA DEL 
MONESTIR DE SANTA MARIA DE RIPOLL 

 
 
L’alcalde diu que és una moció presentada a iniciativa del l’alcalde de Ripoll, i la 
regidora Sra. Valls, que es tracta d’una peça molt representativa i molt bonica del 
romànic català de mitjans del segle XII, i una de les poques originals que queden en 
el monestir. Ja va ser declarada Bé d’Interès Cultural Nacional l’any 1931, i ara 
l’ajuntament de Ripoll s’ha proposat que es declari patrimoni mundial de la Unesco, 
ja que està a l’alçada de qualsevol altre, i per això es considera molt convenient 
donar-li suport . 
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“El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més 
importants de la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), 
comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del 
moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la 
seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la 
seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars 
de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del 
temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de 
tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l’art europeu i 
mundial: la seva esplèndida portalada esculpida. 
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu 
ressò en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran 
en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en 
aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses 
produccions escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea 
rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota 
una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona 
meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la 
complexitat iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que 
es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe 
Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra 
cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de 
consciència sobre el patrimoni historicoartístic i l’alerta per alguns aspectes del seu 
estat material van fer que s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els 
actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a 
element singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, 
organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la 
Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada 
de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del 
patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat cultural 
que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions 
que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol 
sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures 
de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada 
per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
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Primer.- Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de 
la UNESCO. 
 
Segon.- Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu que estan totalment d’acord en que és una joia i que també fora bo 
que es fes una activitat o sortida per conèixer aquesta portalada, que, a més, 
malauradament s’està desfent i algunes peces estan deteriorades.   
 
El Sr. Blanch que la sorpresa es l’existència de monuments que encara no 
gaudeixen del reconeixement, i que és molt necessària la protecció d’aquestes joies 
per evitar la seva desaparició ja que formen part de la identitat d’un poble. 
 
Posada a votació la proposta és aprovada pel vot unànime dels sis regidors de CiU, 
tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, el regidor del PP i el regidor d’ICV-EUIA. 
 

10. PROPOSTA D'ACORD CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT 

La Sra. Valls diu que la moció planteja donar suport a la plataforma “Somescola” 
que aglutina a la major part de les entitats vinculades amb l’àmbit educatiu del país 
i que treballa intensament per defensar el model d’escola i l’aplicació d’un mètode 
reconegut, provat i experimentat, com és la immersió lingüística que fa que tots el 
nens i nenes aprenguin a parlar català i després castellà amb total correcció, a més 
d’una tercera llengua. Per contra, la LOMCE va afegint més llenya a un foc que 
qüestiona i vol hipotecar el sistema educatiu català. Perquè no es pot estar d’acord i 
per lluitar contra l’assetjament que es viu, es proposa la següent moció:  
 

La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés 
polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té 
com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb 
èxit a les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i de tota 
la comunitat educativa i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la 
llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en 
acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui 
una altra llengua estrangera. 
 
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les 
competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una 
concepció centralista, uniformista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que 
avui té l'educació,  
 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a 
l'àmbit educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre 
model d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació ho 
aconselli.  
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Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. 
L'assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les 
contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que 
dificulta notablement la seva activitat docent.  
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una 
resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre 
model d'escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és garantia per al 
nostre futur nacional. 
 
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model 
lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat educativa. 
 
Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que 
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el 
dret a decidir el propi model educatiu. 
 
Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi. 
 
Quart.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la 
campanya en defensa del nostre model educatiu. 
 
Cinquè.- Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i a la Plataforma Som Escola.  

 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu que sobre la llei wert no calia dir res més, ni fer publicitat del 
ministre, i que l’intent de minvar la cultura catalana està condemnat al fracàs.  
 
El Sr. Blanch manifesta la mateixa opinió, i també que en algun moment s’hauria de 
plantejar l’adhesió a la plataforma d’insubmissió d’escoles catalanes.  
 
El Sr. Gonzalo diu que la llei Wert te un aspecte que aquí resulta especialment 
punyent que és el català, i això es fa amb una intencionalitat perversa i perillosa, 
però no és l’únic aspecte deplorable. Perquè aquesta llei a Madrid continua sent 
rebutjable i que escoles concertades amb segregació per sexes o que tinguin per 
objecte l’adoctrinament com les de l’Opus Dei, son fets extraordinàriament greus.   
 
El Sr. Montes que personalment  estava en contra de la llei, però s’abstindrà per no 
entrar en contradicció amb les directrius del partit.  
 
Posat a votació la proposta és aprovada pel vot favorable dels sis regidors de CiU, 
tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC i el regidor d’ICV-EUIA. El regidor del PP 
formula un vot d’abstenció. 
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11. PROPOSTA D'ACORD  PER LA GARANTIA I PROTECCIÓ DELS DRETS 
HUMANS I ELS BÉNS COMUNS: AIGUA, LLUM I GAS 

 
 
L’alcalde exposa que aquesta moció presentada pel Sr. Gonzalo en un Ple anterior, 
l’havia retirada per permetre una redacció de consens i ara amb el text definitiu es 
presentava per l’aprovació. 
 
En la intervenció per la defensa, el Sr. Gonzalo expressa en primer lloc l’agraïment 
per l’acceptació, i resum que encara que amb això que no es resolguin de manera 
pràctica problemes immediats, sí planteja situacions que s’hauran que resoldre més 
endavant. Que anys enrere, quan eren petits, la situació econòmica del país no era 
bona, més aviat de pobresa material, però es podia afrontar treballant més, fent 
hores extres o pluriempleant-se i es podia dur una vida digna. Ara 57 anys desprès, 
existeix un perfil de pobresa nou, que fins i tot podria ser el del veí, que 
aparentment no es distingeix, però que fonamentalment, com a conseqüència de la 
precarietat laboral, dels minsos salaris i de l’atur, els ingressos familiars no són 
suficients per front a les despeses dels lloguers o les hipoteques, o al consum de 
l’aigua, la llum o el gas. És clar que l’adopció de l’acord no solucionarà el problema 
però s’hauria d’endegar quelcom, o un debat, per tractar-ho. A Mollet, per exemple, 
es fa l’aliança contra la pobresa energètica. Considera, doncs, que a Santa Eulàlia es 
podria debatre sobre la pobresa en general, ja que no es pot assumir que existeixin 
persones que no puguin pagar l’aigua, que no tinguin llum o que es quedin sense 
casa perquè no poden pagar un lloguer. Per tot, si es reconeix que tenir dret a 
l’aigua, a la llum i l’energia suficient per no passar fred a l’hivern és un dret, es 
donarà un pas per solucionar aquest problema. 
 
 
“El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat 
per l’Assemblea General de Nacions Unides en 1966, en vigor des de 1977 –del qual 
Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell 
de vida adequat per un mateix i per la seva família, incloent l’alimentació, el vestit i 
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència. 
’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del 
dret a un habitatge digne (Observació General núm. 4) i el dret a l’aigua i el 
sanejament (observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea 
de Nacions Unides en 2010), com el dret de totes les persones a disposar d’aigua 
suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic. 
 
El dret a l’aigua i el dret a l’habitatge es troben dins de la categoria de les garanties 
indispensables per assegurar un nivell de vida adequat. Es tracta de les condicions 
fonamentals necessàries per a preservar la vida i la dignitat de les persones, de 
drets, no de privilegis supeditats a la capacitat econòmica de les persones i de les 
seves famílies de fer-ne front. A més a més, com a béns comuns que són cal que les 
administracions vetllin per a la sostenibilitat d’aquets recursos, doncs s’ha fet 
evident que els “mercats” de l’aigua, llum i gas han estat incapaços de garantir-ne 
l’accés universal. 
 
En aquest sentit, no podem obviar que som les persones les que tenim aquests 
drets reconeguts i són els Estats o les Administracions Públiques competents qui els 
han no només de garantir, sinó també de respectar, de protegir i de promoure. De 
fet, privar a les persones i a les seves famílies de llum, gas, aigua i sanejament, per 
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motius econòmics vulnera directament el PIDESC, ja que els Estats s’obliguen a 
garantir els drets allí reconeguts sense discriminació alguna per la posició 
econòmica (art. 2.2, desenvolupat a la Observació General núm. 3). En aquesta 
observació es subratlla que “fins i tot en temps de limitacions greus de recursos, 
causades sigui pel procés d'ajust, de recessió econòmica o per altres factors, es pot 
i en realitat s’ha de protegir els membres vulnerables de la societat”. I va més enllà 
doncs estipula que “les mesures que caldria considerar apropiades, a més de les 
legislatives, hi ha la d'oferir recursos judicials pel que fa a drets que, d'acord amb el 
sistema jurídic nacional, puguin considerar justiciables”.  
 
Per altra banda, la Constitució estableix en l’article 9.2: “Correspon als poders 
públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i 
dels grups en els quals s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que 
n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans 
en la vida política, econòmica, cultural i social”. Pel que fa a l’àmbit de Catalunya, 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les 
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna, d’acord 
amb les condicions que legalment s’estableixen”. I en l’article 166 atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials incloent 
l’atribució de “les prestacions tècniques i les prestacions econòmiques amb finalitat 
assistencial o complementàries d'altres sistemes de previsió pública”. 
 
El fet d’haver deixat en mans d’empreses privades la protecció de drets com 
’habitatge i la garantia de les condicions mínimes que la fan digne, com l’aigua i el 
sanejament, la llum i el gas, ha portat a que la perspectiva econòmica hagi 
predominat per sobre de l’enfocament de drets humans. Els principis de lliure 
mercat que han governat aquests serveis bàsics han provocat de fet una vulneració 
dels drets anteriorment mencionats, doncs a tot l’estat Espanyol s’ha tallat 
l’electricitat a 1,4 milions de persones i l’aigua a 300.000  
 
Mentre Endesa, la distribuïdora d’electricitat, pràcticament monopolista d’electricitat 
a Catalunya, va obtenir 2.771 milions d’euros de benefici el 2012, Gas Natural 
Fenosa, la distribuïdora monopolista de gas a Catalunya, va obtenir 1.657 milions 
d’euros de benefici al 2012 i Agbar, la distribuïdora quasi monopolista de l’aigua a 
Catalunya, va obtenir 432,9 milions de benefici al 2011. Beneficis aconseguits a 
costa d’apujar l’electricitat un 63% des de 2008 i l’aigua un 65%, i que s’han 
incrementat quan més cruel ha estat la crisi per a les famílies. 
 
Cal recordar que avui 2.200.000 catalans i catalanes estan per sota el llindar de la 
pobresa i d’exclusió social, d’aquests 300.000 són nens i nenes; que més de 
225.000 famílies tenen tots els seus membres a l’atur i 95.000 d’elles no tenen cap 
ingrés. Set milions de persones de l’estat espanyol pateixen pobresa energètica, i 
aquesta està provocant la mort prematura a l’hivern d’entre 2.300 i 9.000 persones 
a l’any, enfront per exemple de les 1.130 morts per accidents de tràfic en carretera 
el 2013. 
 
L’actual escenari no augura una millora palpable, quedant palesa la dificultat del 
Govern de Catalunya per fer front a la situació d’exclusió social que provoca el 
model de gestió actual. La única mesura presa, el Decret-Llei sobre el Codi de 
Consum, es mostra avui totalment ineficaç ja que només consten desenes de 
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persones que s’hagin pogut acollir a la treva hivernal i absolutament insuficient 
doncs finalitza la seva implementació a partir del 31 de març.  
 
És necessari iniciar mesures a tots els nivells per tal de posar fi a aqueta situació, 
també i sobretot a nivell municipal, com alguns ajuntaments ja estan fent.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Tota persona tindrà dret a mantenir l’habitatge en unes condicions de vida 
digna: climatització adequades per a la salut (18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 
25 a l’estiu) i disposar dels mínims d’aigua potable (100 litres per persona i dia) i el 
seu sanejament. 
 
Segon.- Atès que en qüestió de drets humans tota administració és competent, 
l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana farà el possible per garantir aquest dret, 
incloent-t’hi si és necessari la mediació davant les companyies subministradores. 
Així mateix adoptarà les mesures necessàries per facilitar l’accessibilitat als serveis 
essencials per part d’aquelles famílies amb limitacions econòmiques severes que per 
sí soles no podrien tenir-los garantits. 
 
Tercer.- L’ajuntament entén que el cost de la bonificació d’aquests serveis en els 
casos extrems i les possibles condonacions dels deutes acumulats, hauran d’anar a 
càrrec dels beneficis de les distribuïdores de llum, d’aigua i de gas.  
 
Quart.- L’ajuntament intervindrà davant les companyies subministradores per tal 
que s’apliquin criteris de prudència en els talls del subministrament dels serveis, 
valorant cas per cas la problemàtica social que se’n pugui derivar.  
 
Cinquè.- Es publicarà regularment a la pàgina web de l’Ajuntament o al Butlletí 
municipal un detall de l’evolució d’aquests casos al nostre municipi i les actuacions 
fetes per l’ajuntament per pal·liar la situació. 
 
Sisè.- Alhora, el Ple de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana generarà 
complicitats amb els diferents grups polítics representats al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per aconseguir crear una Taula de la pobresa energètica del Vallès 
Oriental que, amb la participació, si s'esdevé, de les entitats que tracten aquesta 
problemàtica, esdevingui la interlocutora de les administracions locals i, per 
extensió, de les persones que viuen amb aquesta problemàtica amb les diferents 
firmes subministradores i que pugui negociar el repartiment de les despeses que 
aquesta problemàtica genera. 

Setè.- Donar trasllat dels presents acords als promotors de la idea d’aquesta moció 
(energiaaigua@gmail.com), als grups polítics del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 
 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu que I-ERC està completament d’acord amb la proposta i l’exposició 
realitzada pel Sr. Gonzalo, i que s’adreçaran als representants al Consell Comarcal 
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perquè en algun moment es faci efectiva aquesta Taula de la Pobresa Energètica del 
Vallès Oriental, i serà una bona aportació de Santa Eulàlia a questa problemàtica. 
 
L’alcalde diu que, tal com s’ha dit, amb independència de la transcendència, és un  
pas més en la voluntat de resoldre problemes que són molt vius en la societat actual 
i, per tant, resulta satisfactòria la seva aprovació. 
 
El Sr. Blanch que el seu grup també està molt satisfet de l’aprovació, i tant de bo en 
altres assumptes s’arribés a aquest consens. 
 
Posada a votació la proposta és aprovada pel vot unànime dels sis regidors de CiU, 
tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, el regidor del PP i el regidor d’ICV-EUIA. 
 
 

12. PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

 
 
La Sra. Valls diu que es tracta d’adherir-se a la commemoració del primer centenari 
de la Mancomunitat de Catalunya, que es va constituir per la unió de les quatre 
diputacions catalanes. Que el primer president va ser Prat de la Riba, de l’any 1914 
al 1927, i el segon Puig i Cadafalch, des de l’any 1923. Que aquesta Mancomunitat 
va treballar molt per Catalunya des de l’aspecte cultural, científic, d’infraestructures, 
i de la identitat, ja que des de 1714 era la primera vegada que des de fora s’accepta 
que Catalunya té una personalitat pròpia, i sense aquests antecedents i la tasca 
d’aquestes persones avui no es podria viure l’actual procés de reivindicació nacional 
i cap a la consecució de més llibertat. Per això es considera convenient l’adhesió i la 
participació de tota la comunitat i es proposa l’adopció del següent acord:  
 
 
 “Vista la proposta d’acord que ens han fet arribar des de la Diputació de Barcelona, 
que és transcriu literalment: 
 
“El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions 
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren 
a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions 
catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la Mancomunitat i 
el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió 
de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de l’Assemblea de la 
Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de 
la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les  
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i culturals. 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la 
millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren 
les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han 
estès la seva actuació fins als nostres dies. 
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La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
conòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les 
bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen 
en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, 
és per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan 
important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta 
singular institució. 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra 
gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu 
treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el 
que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui 
mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a 
l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una 
província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots sentim 
que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades 
o atenuades, formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de 
Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de 
participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Vilageliu que també estan d’acord que la Mancomunitat de Catalunya va 
significar un pas de gegant no tan sols en el sentiment de catalanitat sinó que un 
dels seus afanys va ser la modernització del país amb l’electrificació, l’arribada del 
telèfons als pobles, i sense anar més lluny, l’Escola de la Pagesia a Caldes de 
Montbui. Aquest trajecte que es va tallar amb el general Primo de Rivera, s’ha de 
conèixer i valorar, i compta amb tot el recolzament d’I-ERC. 
 
   
Posada a votació la proposta és aprovada pel vot unànime dels sis regidors de CiU, 
tres regidors d’I-ERC, dos regidors del PSC, el regidor del PP i el regidor d’ICV-EUIA.  
 

 
13. PROPOSTA RELATIVA A LA RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS 

AGENTS I CAPORALS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL 
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Des que a l’any 1992 es va dur a terme la reclassificació professionals de les policies 
locals de tot l’estat al nivell C1, aquesta ha estat una de les aspiracions més 
justament reivindicades pels policies locals de Catalunya i per les organitzacions 
sindicals que els representen .  

La demanda social d’un policia cada vegada més preparada, l’evolució positiva dels 
nivells acadèmics de la societat espanyola, i la pròpia exigència dels respectius 
cursos bàsics per al accés a la funció policial, fan imprescindible el requisit d’un 
nivell de titulació superior al de Graduat Escolar o Formació Professional de 1 er. 
Grau, o equivalent (ara, Ensenyament Secundari Obligatori).  

Tot i així, la reclassificació de grups, no ha implicar necessariament un increment de 
les retribucions en còmput anual. La Generalitat es actualment l’única administració 
que demora la millora de la professionalització de les policies locals al territori de 
Catalunya.  

Per això les Policies Locals de Catalunya no poden renunciar a un dret del que ja 
disposen els cossos de policia estatal, autonòmics i la resta de les policies locals de 
tot l’Estat. De totes les policies locals a l’estat (17 comunitats autònomes i 2 ciutats 
autònomes), només en Catalunya i en Madrid, no tenen reconeguda la 
reclassificació professional.  

Per això des de CCOO, demanen al Govern de la Generalitat i a la resta de partits 
politics una resposta de modificació de la Llei 16/91de Policies Locals, per tal que els 
membres d’aquests cossos siguin reclassificats en els respectius grups de titulació 
en la mateixa línia que els cossos estatals, autonòmics i locals esmentats.  

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Ies policies locals, en el seu article 24, estableix 
que els cossos de policia local s'estructuren en escala bàsica, que compren les 
categories de caporal i agent. 

A la referida escala bàsica li correspon el Grup D. La Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'estatut bàsic de l'empleat públic que subdividir el Grup C en dos subgrups. Cl i C2, 
segons la titulació exigida per d’ingrés (al primer es requereix títol de batxiller o 
tècnic i al segon títol de graduat en educació secundària obligatòria.  

Alhora, els grups de classificació existents a l'entrada en vigor de la llei s'havien 
d'integrar en els grups de classificació professional de funcionaris d'acord amb les 
equivalències següents: el Grup D corresponia el subgrup C2; i el Grup C, al 
subgrup C1.  

Quan es va aprovar la Llei 10/1994, del 1 de juliol de la policia de la Generalitat 
Mossos d'Esquadra, l'article 20 preveia que a l'escala bàsica, que comprenia la 
categoria de Mosso i Caporal, li corresponia la titulació del Grup D.  

Tanmateix, l’article 5 del Reial Decret Llei 12/95, reclassificaven als membres del 
Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil del grup D al grup C.  

L'article 36 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives va 
afegir una disposició addicional sisena a l’esmentada Llei 10/1994, d'l1 de juliol, on 
es definia que els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de 
mosso o mossa i caporal o capola-la de l'escala bàsica es classifiquen a efectes 
administratius de caràcter econòmic, en el Grup C.  
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La modificació legal que va comportar que els mossos o caporals passessin d’un 
grup D a un grup C1 no tenia una finalitat econòmica.  

Alguns ajuntaments de Catalunya (Barcelona, Castelldefels. Esplugues de Llobregat, 
Barberà del Vallès, etc…) ja han acordat la reclassificació al grup C1 per a les seves 
policies, com a situació econòmica -administrativa de les seves policies locals.  

La Comissió d’interior del Parlament de Catalunya, el 3 d’abril es va reunir per 
debatre la referent a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el 
grup C1, i és va aprovar per unanimitat.  

El Ministeri de Educació, ha aprovat per Ordre ECD/405/2014, de 12 de març 
l’equivalència d’Agent de Policia Local al títol de Tècnic Grau Mitjà corresponent a la 
formació professional del sistema educatiu per tot l’estat.  

Dels cinc cossos policials presents a Catalunya, només el de les policies locals 
encara resten inclosos en el grup C2.  

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER: Instar al Govern de la Generalitat a dur a terme les modificacions legals 
que siguin necessàries per tal que els agents i caporals de l’escala bàsica de les 
policies locals de Catalunya es classifiquin, a efectes administratius de caràcter 
econòmic, en el grup C1, mitjançant entre d’altres, la modificació de la Llei 16/91, 
de 10 de3 juliol, de les policies locals.  

SEGON: Aplicar aquesta mesura a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
garantint que la diferencia retributiva del sou base, resultants de la classificació en 
el grup C1, es dedueixi del complement específic de la corresponent relació de llocs 
de treball.  

 

L’alcalde exposa que aquesta Moció i la següent que també fa referencia a la policia 
local, han sigut presentades per ICV-EUIA, però a la Comissió Informativa des de 
l’equip de govern ja es va manifestar que no es podien recolzar sense treballar-ho 
amb la mateixa policia, amb una comissió paritària o amb els representats de la 
policia, pel tant es va demana la retirada per continuar aquest procediment.    

 

El Sr. Gonzalo manifesta que les havia mantingut perquè prèviament havia assumit 
el compromís de presentar-les i perquè entenia que, directament, el vot de l’equip 
de govern seria negatiu. Davant la possibilitat d’estudi i consens no té inconvenient 
en que es retirin.  

 

El Sr. Blanch que de fet era una qüestió tècnica, i coincidia en que el primer que 
s’havia de fer era respectar al personal de l’ajuntament i havia d’intervenir la 
comissió paritària.  

La moció es retirada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA. 
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14. PROPOSTA RELATIVA A L'AVANÇAMENT DE L'EDAT DE JUBILACIÓ 
DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL 

 
 

Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM relativa a l’avançament de 
l’edat de jubilació dels membres del cos de la Policia Local. 

Atès que una esmena dins els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010, va 
modificar la llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en l’àmbit de la Seguretat 
Social, per aprovar l’aplicació de coeficients reductors a l’edat de jubilació per al cos 
de la policia autonòmica de l’Ertzaintza.  

Atès que la modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de 
la professió de policia com a col·lectiu especialment vulnerable, i la necessitat 
d’ajustar la seva vida laboral a la situació real definida en la Llei General de 
Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. protegeix les professions d’una 
"naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre" i on es registren 
”altes taxes de morbiditat o mortalitat".  

Atès que l’establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia 
realització d’estudis sobre la sinistralitat, penositat, perillositat i toxicitat de les 
condicions de treball del sector, el seu impacte en els processos d’incapacitat laboral 
en els treballadors/es, i els requeriments físics requerits per al desenvolupament 
d’aquesta activitat.  

Atès que en relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis 
realitzats per diversos organismes, deixen clar que hi ha signes de perillositat i 
penositat en el desenvolupament de la seva activitat, i que els requisits psicofísics 
necessaris per l’ingrés al col·lectiu i el desenvolupament de la seva vida laboral no 
poden realitzar-se a partir de determinades edats. Es compleixen així els 
requeriments de la legislació per la reducció de l'edat d’accés a la jubilació de 
col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o 
insalubre.  

Atès que ja no està en qüestió que la professió de policia, independentment de la 
seva dependència orgànica, és una professió de risc, i que la normativa, els estudis 
realitzats, i l’experiència en el desenvolupament de la professió especialment en les 
grans ciutats avalen l’avançament de l'edat de jubilació.  

Atès que l’existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de 
l'Estat, així com la inclusió de la policia autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la 
necessitat de regulació, i no discriminació per analogia, de la resta de policies. Un 
risc similar requereix una cobertura igual. Un policia amb edat elevada és un risc 
per a la seva pròpia seguretat en el treball, i un risc per una protecció eficaç dels 
ciutadans i ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un dret de la 
Ciutadania.  

Atès aquesta demanda és avalada per la Plataforma Nacional per l’avançament de 
l’edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques on participen els principals 
sindicats policials (CCOO, UGT, CSIF, CSL, COP) . 

 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
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Primer.- Instar a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General 
de Planificació del Territori de la Seguretat Social, i a la FMC, ACM i FEMP, a que 
proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de Seguretat 
Social que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de la policia local, mitjançant 
l’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació dels membres dels cossos 
de Policia Locals, amb les mateixes condicions que es contemplen en la disposició 
addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/994 pel qual 
s’aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes per la Llei 40/2007 
de 7 de desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social.  

 

Segon.- Sol·licitar al Govern de l’Estat el reconeixement de la professió policial com 
professió de risc, i com a resultat, l’elaboració d’un catàleg de malalties 
professionals amb l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat 
de jubilació que no pren en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, la 
perillositat, i la toxicitat de les condicions de treball, així com l'impacte en els 
processos d’incapacitat laboral que genera i els requisits exigits per al 
desenvolupament de la tasca de policia.” 

 
La moció es retirada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA. 

 
 

 

15. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 

No se’n formulen. 
 
 
16. PRECS I PREGUNTES 

 
 
Del Ple anterior. 
 
16.1 El Sr. Cabot demanava si la brigada feia tasques que no eren pròpiament les 
seves, posant com exemple la plataforma de la plaça Joan Maragall, i si és més 
convenient que aquest treballs els realitzin empreses o professionals externs.  
 
El Sr. Fuertes contesta que la brigada té molta feina i és complicat coordinar-ho tot, 
es fa un quadrant i una planificació setmanal, però de vegades sorgeixen 
imprevistos i tampoc no es poden dedicar a una sola tasca. Les obres a la rotonda 
de la plaça de l’església van consistir en formigonar els voltants de la plaça, fer el 
bloc de formigó central i l’enllumenat. Era cert que les tanques d’obres van estar 
molt temps posades i potser la sensació va ser que es tractava d’una gran obra, 
però es feia amb interrupcions i les hores de la brigada esmerçades en aquesta obra 
no han sigut tantes.     
 
El Sr. Cabot insisteix en què en la seva opinió, no disposen dels estris adequats per 
aquesta feina, tenint la impressió que fent molts treballs de forma manual es perden 
moltes hores i no és un sistema eficient. Com una nova qüestió, demana si 
l’ajuntament en té una planificació mensual o anual. 
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El Sr. Fuertes contesta que es disposa d’una planificació i d’una limitació 
pressupostària, s’analitzen costos de forma detallada per operari i s’elabora un 
estudi per conèixer quines obres es poden afrontar des de la brigada i les que s’han 
d’adjudicar a d’altres empreses. 
 
La Sra. Valls afegeix a la intervenció del Sr. Fuertes que amb la pressa de possessió 
del nou regidor d’obres ja s’han coneguts canvis, s’ha reestructurat la brigada i 
s’analitzen els costos de l’equip de manteniment per valorar que és el que convé 
subcontractar. A més, a les àrees que depenen de la regidora Sra. Valls, els edificis 
de les escoles, el centre cívic La Fabrica i la biblioteca, ja es donen sol·licituds que 
no s’atenen per la brigada i es subcontracten per resultar més econòmic. D’altra 
banda, el funcionament havia millorat molt i en una reunió amb tres centres 
d’ensenyament coincidien en que existeix una nova i positiva dinàmica. 
 
 
16.2 L’alcalde diu que respecte a una segona pregunta sobre les dades dels residus 
la regidora Sra. Polo els lliurava la documentació. 
 
16.3 El Sr. Vilageliu sobre la situació de l’escola el Rieral, si s’havia formalitzat 
l’arrendament i quina és la perspectiva que s’ha de mantenir davant aquesta 
situació que a hores d’ara s’allarga massa i és penós.  
 
La Sra. Valls contesta que precisament ella també pensava preguntar al Sr. Vilageliu 
com estava el tema de l’escola, però al formular I-ERC aquesta pregunta a l’equip 
de govern, es veu en l’obligació d’explicar públicament determinats fets. El cas és 
que tal com tots coneixien, l’equip de govern havia decidit feia 2 cursos, deixar 
sense activitat aquesta l’escola per la delicada situació econòmica de l’ajuntament, i 
perquè el servei de escola bressol es podia continuar prestant de forma òptima i 
amb qualitat des d’un dels dos centres del que disposa l’ajuntament. Segurament si 
s’hagués de construir ara, el centre del Rieral no es faria perquè les expectatives 
són molt diferents, però si en l’època que es va fer, al cap davant hagués estat 
l’actual equip de govern potser també s’hagués construït, encara que mai sense 
gastar tants diners, ja que es va fer amb un pressupost desmesurat per les 
possibilitats econòmiques de Santa Eulàlia. En quant a l’examen de la demanda, 
sol·licituds de places i estudis de les corbes de natalitat es va prendre la decisió de 
suspendre l’activitat d’aquest centre, que no va ser refusada per la majoria de la 
població, sinó que va ser molt utilitzada políticament per part de grups polítics a 
l’oposició per desgastar el govern. Un cop l’edifici resta sense activitat els transcurs 
del temps ha vingut a confirmar l’encertat de la decisió de l’equip de govern, i les 
preinscripcions pel centre L’Alzina tan sols arriben a 69 davant les 94 places 
existents, pel que considerant les baixes en aquest centre en sobraran més de 25 
places. Un altre element que influeix és que al moment que es va plantejar el model 
del servei d’escoles bressol a Catalunya, el cost de la plaça escolar era de 5 a 7.000 
euros per curs, i a Santa Eulàlia era per sobre de 6.000 euros. Quan es va inaugurar 
l’escola el Rieral es va dir que el cost es compartia a tres bandes: el municipi, es a 
dir tots el ciutadans, les pròpies famílies i la Generalitat de Catalunya mitjançant 
una aportació de 1.800 euros anuals. Des de les hores l’aportació de la Generalitat 
de Catalunya s’ha reduït i ara és de 800 euros per alumne i curs escolar. Això ha 
significat majors esforços del municipi per cobrir aquest diferencial i la ineludible 
conseqüència de racionalitzar al màxim la despesa. Per tant, tampoc és sostenible la 
proposta que de vegades s’efectua d’obrir el centre a residents d’altres municipis, 
perquè tenint tots els ajuntaments places buides no seria lògic que Santa Eulàlia 
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hagués de suportar aquest diferencial tan deficitari en detriment d’altres serveis. 
Adoptada la decisió, la següent situació que havia d’afrontar l’equip de govern era la 
de mantenir un edifici buit i responsablement s’opta per donar-li un ús perquè 
l’edifici l’havien pagat els ciutadans de Santa Eulàlia, havia costat més de 1.600.000 
euros, i buit i sense utilitat constituïa un malbaratament evident dels recursos 
públics. Per respecte a l’arquitecte i al mateix edifici, l’equip de govern sempre 
pensava en un destí adequat, -i contràriament al que es deia pel carrer i a 
determinades pàgines web, en cap cas un bar o una xurreria-, i casualment es va 
trobar l’agulla al paller, advertint que l’edifici convidava a fer una determinada 
pedagogia que sintonitzava amb la de les escoles Waldorf. Es van iniciar converses 
amb professors de la Garriga comprovant que era una excel·lent solució ja que 
l’ajuntament no necessitava l’edifici, tot i que per altra banda, Santa Eulàlia ja 
disposa d’equipaments i de molt nivell com el centre cívic La Fabrica, la Biblioteca, i 
ara el de Sant Simple, preveient que en el futur s’afegiran d’altres, per tant 
incorporar aquest mateix edifici com a un altre equipaments no tenia sentit, per la 
seva superfície i singularitat i perquè el pressupost municipal no podria suportar les 
despeses de manteniment de tots els equipaments. La solució de Waldorf, d’aquests 
professors, es va rebre amb rebuig per determinats components de la corporació, i 
per assegurar la transparència es va convocar un concurs públic. Essent els únics 
que varen concórrer-hi, l’ajuntament els adjudicà l’arrendament de l’edifici pel 
desenvolupament de l’activitat educativa segons el mètode i pedagogia Waldorf. 
Com que aquestes persones necessitaven l’homologació i aprovació de la central 
Waldorf a Madrid per utilitzar els seus sistemes, entretant feien els preparatius per 
endegar. Van demanar un ajornament de la signatura del contracte que 
l’ajuntament els va atorgar pels mesos que restaven per l’inici del curs. Finalment 
es va quedar dilluns 26 de maig per signar el contracte i iniciar la promoció de 
l’escola, ja que el divendres anterior, havien de formalitzar l’entitat amb el nom 
Walfdorf i en l’oficina bancaria de Santa Eulàlia els preparaven la transferència per 
l’ajuntament. De sobte, el mateix dilluns, a les 3 de la tarda, es presenten aquestes 
persones desmoralitzades i totalment enfonsades, explicant que una persona 
estretament vinculada a un grup de l’oposició, que és Independents Esquerra 
Republicana, i també molt vinculada a la pedagogia Waldorf, ha estat trucant 
insistentment a la central Waldorf a Madrid, fent pressions directes i indirectes als 
responsables, manifestant-los que tot el poble Santa Eulàlia està en contra 
d’aquesta adjudicació i aquest contracte, i que tot el poble es girarà en contra, que 
no els deixaran treballar tranquils i el que han de fer és renunciar al  contracte. Que 
aquesta persona, perfectament identificada, vinculada a I-ERC va parlar i pressionar 
no tan sols a les persones que venien a signar el contracte, sinó també a la mestra 
amb la que havien concertat les classes que disposava l’habilitació de Waldorf. 
Davant les advertències i amenaces de ser titulars dels diaris; de que en les 
properes eleccions I-ERC guanyaria i els faria fora; i de trobar seriosament 
boicotejada la seva feina, exposaven que no tenien cap altre remei que renunciar a 
l’adjudicació. Per això és que la regidora a la pregunta del regidor, havia de 
contestar: com està el tema Waldorf, Sr. Vilageliu? El que és clar és que amb 
aquests accions, el que es pretén és que l’edifici en lloc d’albergar una activitat 
educativa i social reconeguda, d’estar ocupat, mantingut, aportant una quantitat a 
les despeses generals, i disponible -sense cost- per a la utilització per altres 
activitats, ja que les classes acaben al migdia, romangui sense utilització ni 
aprofitament, per un ús merament partidista. En conclusió, algú o alguns han fet un 
mal servei al poble de Santa Eulàlia de Ronçana.  
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El Sr. Vilageliu contesta que després d’aquest historia tant ben explicada es veia en 
l’obligació d’explicar-ne una altra, i és que el flac favor va ser tancar una escola que 
en aquell moment tenia 61 persones i funcionava. Que en l’exposició feta per la 
regidora es simplificava el procés, descuidant-se, per exemple, que l’oposició s’havia 
assabentat de la decisió per la televisió o que es va dir que l’ajuntament no podia 
assumir un dèficit de 27.000 euros perquè l’escola continués funcionant. Tot plegat 
va ser un procés mol llarg, i el que acabava d’explicar la regidora era la primera 
noticia, perquè no en sabien res. Pel que havia dit la regidora, semblava que les 
persones que tenien que portar l’escola de Santa Eulàlia tenien un problema amb la 
casa mare de la Garriga i això les podia comportar dificultats i allargar les seves 
gestions, però el que en cap cas no és admissibles, ni tampoc no es pot acceptar 
són les acusacions que es fan, pel fet que una persona, més o menys propera a I-
ERC o simpatitzant o votant o que es pensi que vota, hagués parlat amb aquests 
senyors. En resum, de cap manera no admet l’acusació que una persona propera a 
I-ERC havia pressionat a aquestes persones, perquè és totalment incert. 
 
L’alcalde intervé per dir al Sr. Vilageliu que no cal que es sorprengui tant, perquè 
per diferents mitjans, inclús la mateixa sala de sessions, havien manifestat 
públicament que farien el possibles per evitar que es convertís en escola privada. El 
que la regidora havia dit era que es tractava d’una persona vinculada a I-ERC, no 
que fos el Sr. Vilageliu. Però si desconeixia aquest fet, es pot informar i pot 
preguntar-ho, perquè les afirmacions que havia realitzat la regidora de l’equip de 
govern les mantenia, a l’haver-se realitzat al despatx de l’alcaldia i davant de 
testimonis.    
 
El Sr. Vilageliu insisteix en que de cap manera no es vinculi a I-ERC en aquesta 
qüestió, perquè no hi té res a veure, i la lluita que mantenen contra la decisió 
municipal per considerar-la totalment desencertada, és frontal però oberta, no amb 
xantatges ni en aquests termes. 
 
Després d’un intercanvi de protestes, l’equip de govern considera inadmissible els 
fets i el Sr. Vilageliu entén que el que resulta inadmissible es la vinculació d’una 
persona propera a I-ERC a aquestes pressions, i en tot cas haurien d’haver afegit, 
“cosa que no és imputable a I-ERC”. 
 
La Sra. Valls diu que li estranya que diguin que no saben res, i que sense aquestes 
pressions l’ajuntament ja tindria signat el contracte, ingressat els diners i l’escola 
oberta neta i fent promoció pel curs vinent.  
 
El Sr. Vilageliu diu que en tot cas, això que han explicat, ni es pot imputar, ni té res 
a veure amb I-ERC. Que a ells també els estranyen altres coses, com que les 
preinscripcions nomes arribin a 69, perquè la corba de natalitat no és gaire gran, i 
que a més de l’econòmic, existien més factors que influïen en les preinscripcions, 
com ara la proximitat i altres que s’haurien de tenir en compte abans de tancar una 
escola bressol. Manifesta que no insisteix més, perquè acabaria en la situació actual, 
que entenen que Santa Eulàlia disposa d’un edifici emblemàtic, buit, i que entenen 
que hauria de tenir un ús educatiu i municipal.  
 
La Sra. Valls diu que segons les estadístiques i el padró municipal, es feia evident 
que cada any neixen menys nens, el que ratifica la decisió municipal. 
 
  



 

Pàgina 27 de 28 

16.4 El Sr Exojo sobre quines són les tasques de manteniment detallat que 
s’efectuen en l’antiga escola bressol, i quin és el seu cost, durant els dos anys que 
l’edifici ha estat tancat. 
 
16.5 El Sr Exojo sobre la demanda interposada per les deficiències existents en 
l’antiga escola bressol i si prèviament s’havia negociat amb les asseguradores.  
 
L’alcalde contesta que la demanda estava presentada al jutjats i pendent de 
contestació pels demandats, que efectivament s’havia negociat amb les 
asseguradores que es van desplaçar a Santa Eulàlia per realitzar informes i 
fotografies de l’edifici. Que en qualsevol cas, el problema de l’edifici no és de 
manteniment sinó estructural, d’execució deficient. 
 
16.6  El Sr Exojo prega que un dia de pluja es permeti la visita a l’edifici de la antiga 
escola als regidors de l’oposició. 
 
L’alcalde contesta que no existeix cap impediment, que pot demanar visitar l’escola 
quan vulgui. 
 
16.7 El Sr. Cabot prega que com la primavera ha estat seca, molts arbres de la via 
pública estant faltats d’aigua, i s’hauria de buscar una solució per regar-los. 
  
16.8 El Sr. Cabot diu que troba que de vegades es diuen o es porten a aprovació del 
Ple, qüestiones sense tenir-les suficientment preparades, com ara la contesta 
realitzada pel Sr. Montes al ple de 18 de juliol de 2013, sobre l’aplicació de servei 
essencial als serveis socials que difereix de la que avui s’aprova; com el 
nomenclàtor examinat en la comissió de vialitat, que venia insuficientment 
preparat; o la ridícula discussió d’avui sobre l’escola bressol i les preinscripcions 
quan depenia molt de la posició que adoptés l’ajuntament potenciant-les o no. Per 
tant, prega que quan es portin assumptes a debat es revisin i que prèviament, amb 
antelació, s’informin als grups i s’examinin per si pot existir un consens. 
 
16.9 El Sr. Blanch sobre si en l’escola bressol L’Alzina es donen baixes de nadons 
per diferències de les mares amb el personal. 
 
La Sra. Valls diu que no existeix constància ni cap noticia d’això, que quan es 
produeix una baixa es fa un seguiment i des de l’ajuntament es truca a les famílies, 
i personalment demana si el motiu és per una problema amb l’escola. Fins ara les 
baixes han sigut per motius aliens a l’escola, però és cert que hi ha mobilitat i més 
altes i baixes, però són relacionades amb la situació laboral i econòmica dels pares.  
 
16.10 El Sr. Blanch sobre la situació de Can Naps i una eventual indemnització als 
propietaris.   
 
L’alcalde contesta que els propietaris varen demanar l’aprovació d’un pla parcial, i 
des de l’ajuntament es va admetre i es continua la tramitació. Ara s’han incorporat 
determinats informes sectorials que proposen esmenes perquè existeixen aspectes 
que no s’ajusten a la normativa. 
 
16.11 El Sr. Blanch sobre la situació de la gespa del camp de futbol i previsions per 
recuperar el seu estat.  
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El Sr. Bonet  contesta que a finals del 2013 es va fer un estudi per valorar l’estat de 
la gespa, determinant que la gespa té un desgast habitual, i s’hauria de fer una 
injecció de cautxú perquè amb el temps es va desgastant. Amb l’empresa 
especialitzada es va fer una primera actuació i pròximament es farà la segona d’un 
total de tres. En total s’han d’afegir 2 tones de cautxú. La primera actuació ha tingut 
un cost de 4.000 euros.   
 
16.12 El Sr. Gonzalo sobre si es facilitarien les dades de la recollida d’escombraries 
per fraccions. 
 
Es contesta afirmativament, es facilitarà.  
 
16.3  El Sr. Gonzalo sobre si es podia habilitar un procediment per permetre un 
debat sobre qüestions d’interès sorgides de preguntes i precs, tal com havia succeït 
anteriorment, i en el que tots els regidors pugessin participar. 
 
L’alcalde diu que no és el procediment previst. 
 
La Sra. Valls diu que no es tractava d’un debat sinó d’exposar que algú havia fet un 
mal favor al poble, i per descomptat que l’equip de govern entretant estigués al 
capdavant continuaria treballant per trobar la solució més adient per aquest edifici. 
 
 
I a les nou del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, 
el secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde. 
 

 
 
L’Alcalde     Josep Lluís Llavata i Ferrer 
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