ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
25 de març de 2010
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES

Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
PERE CABOT I BARBANY

A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 25 de març de 2010, es
van reunir sota la Presidència del Sr.
Alcalde, els regidors que al marge es
relacionen, assistits per la Secretària, 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

JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
MIQUEL MORET I ESPINOSA

ORDRE DEL DIA:

JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
No assisteix:
FRANCESC MONTES I CASAS
ANDREU GUAL I TOMBAS

Secretària
Marina Escribano Maspons
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1. APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 28 DE GENER de 2010
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data 28 de gener
de 2010, la qual s’aprova per unanimitat.
2. INFORMACIÓ DIVERSA
L’Alcalde informa que han començat les obres del clavegueram al sector de Can
Careta, a càrrec de Drenatges Urbans.
El Sr. Jordi Sala explica que enguany la Setmana Cultural s’inicia amb dues
publicacions de força relleu: el Catàleg del patrimoni, amb totes les masies de Santa
Eulàlia catalogades i explicades amb detall i un cd de les cançons populars tradicionals
catalanes, que es van recollir a Santa Eulàlia el 1925, i que en Jaume Arnella s’ha
cuidat, amb en Felix de Blas, que moltes entitats de Santa Eulàlia, en total sumant la
participació d’unes 460 persones per a la gravació del cd i que el dia 24 hi haurà una
actuació a la sala de la Fàbrica.
El Sr. Martí Ferrés explica que el dia 28 de març la Volta ciclista a Catalunya passarà
per Santa Eulàlia.
L’alcalde informa sobre la nevada del dia 8 de març, es va activar el pla d’emergència i
la Policia i equip de manteniment es va posar en servei, a més també es va contractar
maquinària per la neteja de la via pública en els indrets amb pendents importants, i als
accessos a les escoles.
Pel que fa a les escoles, es va decidir entre Ajuntament i escoles, que no hi hauria
classe a la tarda i tampoc l’endemà.
No es coneixen notícies de problemes greus, únicament algunes branques caigudes a
la carretera, però sense més incidències o conseqüències més greus.
La Sra. Anna Arnella informa que les preinscripcions a les escoles bressol seran del 19
al 30 d’abril, i la matriculació del 7 a l’11 de juny.
El 15 de març al consell escolar es va aprovar per unanimitat la socialització de llibres
que començarà aquest curs 2010-2011.
El Sr. Joaquim Blanch informa de la campanya SER Cívic; les banderoles d’aquesta
campanya que hi havia col·locades, i que feien referència a mobiliari urbà, residus,
sorolls, etc., s’han hagut de retirar perquè hi faltava el missatge i en breu tornaran a
penjar les correctes.
El Sr. Jordi Sala informa que el municipi de Santa Eulàlia s’ha adherit a “l’hora del
planeta” en la lluita contra el canvi climàtic, que serà el dissabte que ve. L’acció
acordada serà encendre els llums més tard als carrers més cèntrics.
El Sr. Joaquim Brustenga li diu que reconsideri aquest acte, i que ho facin en els
indrets més emblemàtics, que té la mateixa força simbòlica i no afecten als carrers,
perquè considera que deixant-los a les fosques representa un perill i un risc que no es
pot assumir.
El Sr. Sala li contesta que aquest any no serà com el passat, d’encendre i apagar, sinó
que s’encendran més tard, i no suposarà el canvi sobtat que podria haver viscut la gent
l’any passat. Per descomptat els semàfors continuaran funcionant.
L’alcalde diu que pel que fa a la proposta de CIU, es podria fer si hi hagués algun
edifici on hi hagi llum durant la nit, però no és el cas, a més es farà en els carrers més
cèntrics.
Seguidament explica que ja han estat aprovades totes les actuacions sol·licitades al
FEOSL. De les 15, un total de 12 han estat adjudicades, les altres 3 estan en fase de
licitació.
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3. DONAR COMPTE DE DECRETS I ALTRES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats per aquesta Alcaldia entre les dates 1 de gener i
28 de febrer, ambdós inclosos.
Es dóna compte del decret dictat en matèria de delegacions d’Alcaldia a favor del
regidor Armando Cañizares.
És dóna compte del conveni signat amb el propietari dels terrenys ubicats a Can
Burgués al costat llevant de la Carretera de Barcelona, pel qual s’estableix una servitud
de pas i ocupació temporal de terreny, per l’execució de les obres de la xarxa de
clavegueram al barri del Rieral, Sector Can Careta.
Es dóna compte del conveni signat amb la propietària del terrenys de la carretera de la
Sagrera núm. 5, en que cedeix una porció de terreny afectada a sistema viaria (clau V).
4. DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ TANCAMENT EXERCICI 2009 DE L'AJUNTAMENT
Es dóna compte de la liquidació del tancament de l’exercici 2009 de l’Ajuntament.
5. DONAR COMPTE
COMUNICACIÓ

LIQUIDACIÓ

TANCAMENT

EXERCICI

2009

DE

SET

Es dóna compte de la liquidació del tancament de l’exercici 2009 de l’organisme
autònom SET Comunicació.
6. PRESA DE POSSESSIÓ D'UN REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL INDEPENDENTSERC-AM

L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial del
regidor PERE CABOT I BARBANY , en substitució del regidor SANTI MARTÍ DÍAZ.
L’Alcalde demana que el nou regidor declari si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació.
El Sr. Pere Cabot i Barbany manifesta que no és afectat per cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda
Tot seguit l’Alcalde demana al Sr. Pere Cabot i Barbany que presti jurament o promesa
tot utilitzant la fórmula següent:
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
El regidor respon “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana al Sr. Pere Cabot i Barbany.
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L’alcalde li dóna la benvinguda i el felicita per la presa de possessió i dóna la paraula al
Sr. Cabot.
El Sr. Pere Cabot dóna les gràcies a cada un dels membres de l’equip de govern i a la
formació d’Independents Esquerra. I es posa a disposició de la resta de regidors, obert
a les seves aportacions i suggerències que ajudin a millorar l’actuació del govern.
Deixa clar que rebutjarà enèrgicament accions demagògiques i acusacions
injustificades, que massa sovint s’han produït al llarg de la legislatura, especialment al
darrer ple. A tots els assistents al ple i als ciutadans de Santa Eulàlia, diu que treballarà
des de la regidoria d’Obres i Habitatge, per complir el màxim possible el programa de
govern a que es van comprometre a tirar endavant. Les seves aportacions –de la
ciutadania- ajudaran a millorar, i afegeix que està al seu servei per tot el que pugui
ajudar.
L’alcalde dóna la benvinguda al regidor i li agraeix la seva disponibilitat i la seva il·lusió
per assumir aquesta responsabilitat, meravellosa, gran i no fàcil, de ser un representant
electe d’un municipi. De segur que podran comptar amb la seva dedicació i el seu
esforç, bagatge, idees i determinació. Son conscients de l’esforç que fa ell i la seva
família, per poder compaginar les responsabilitats que ja tenia fins ara, tant
professionals com familiars, ara amb aquesta responsabilitat política. És un canvi
important, però de fet ja fa molt temps que està treballant activament i dedicant molt del
seu temps a millorar el poble de Santa Eulàlia, en molts àmbits i també en el de la
política, des de l’any 91 quan van començar aquest projecte d’Independents-ERC. Vol
reconèixer aquesta llarguíssima i valuosa aportació al grup, i per tan al poble. Li desitja
que l’aportació sigui ben positiva al poble, a l’ajuntament, al govern i a les àrees de les
que en serà responsable. Desitja que s’hi trobi a gust i que aquesta responsabilitat
sigui plena de sentit i satisfacció per ell.
El Sr. Brustenga en nom del grup municipal de CIU li dóna la benvinguda al nou regidor
i li desitja que tingui molt d’encert en la seva gestió.
El Sr. Quim Blanch li dóna la benvinguda en nom dels socialistes, i esperen seguir
treballant com fins ara, i diu que estan. a la seva disposició pel que calgui. Saben que
ell ho està. I cal ara vertebrar un bon equip.
La Sra. Arnella en nom del grup municipal d’I-ERC, li agraeix la seva generositat i
compromís. Diu que el Pere Cabot ha sabut donar sempre part de la seva gran
capacitat a qüestions que van més enllà de l’interès individual, col·laborant amb entitats
del poble i també amb el grup d’I-ERC i al poble. Li agraeix aquesta disposició, i diu
que tota la gent del poble es beneficiarà de la seva feina. Aquest pas que avui fa a la
política local activa, precisament el fa en un moment en queè en gernal, la política i els
polítics, desgraciadament estan tan desprestigiats. Avui agraeix la feina fet pel santi i
per la que farà el Pere. També li agraeix el suport al grup de PSC per la seva proximitat
i col·laboració, especialment al Sr. Armando Cañizares, per afegir les noves
responsabilitats a les que ja assumia fins ara.
S’APROVA PER UNANIMITAT
7. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS I ALTRES
ÒRGANS
1.

REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS

L’Alcalde fa saber la designació del nou representant del grup d’I-ERC als òrgans
col·legiats municipals següents:
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a) Comissió Delegada: Sr. Pere Cabot Barbany
b) Comissió Especial de Comptes: Sr. Pere Cabot

2.

REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN ALTRES ÒRGANS

L’Alcalde proposa que el Ple acordi nomenar els següents representants en els òrgans
dels quals en forma part:

Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs........ Sr. Pere Cabot
Consorci Localret....................................................... Sr. Armando Cañizares
S’APROVA PER UNANIMITAT
8. ACORD D'AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I PER LA CONFIRMACIÓ DE L'ABAST D'ANTERIOR ACORDS DE
DELEGACIÓ

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els
corresponguin.
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de
fixar l’abast i contingut de la delegació.
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic
que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords
plenaris.
L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre
aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència
de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en
ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.
Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat.
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient
precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens
Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió i recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar i ratificar la delegació de
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funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i
concretant en allò que calgui els acords anteriors.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple els següents
ACORDS
Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu l’article 7.1
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
Taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa que es deleguen són:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
Segon.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta
data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu
l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació
dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:
I.- Impost sobre activitats econòmiques

·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
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·
·
·
·
·
·

Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques
Actuacions d'informació i assistència als contribuents
Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
II.- Impost sobre béns immobles

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Concessió i denegació de beneficis fiscals
Revisió de les autoliquidacions presentades
Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar
els deutes tributaris.
Expedició de documents cobratoris
Pràctica de notificacions de les liquidacions
Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu
Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per
l’ORGT
Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts
Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries
Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i pràctica
de les liquidacions tributàries que en resultin
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors
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·
·

Actuacions d’informació i assistència als contribuents
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors
V.- Taxes per
. Entrada de vehicles-guals
. Recollida d'escombraries
. Cementiri municipal
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris
Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VI.- Contribucions especials

·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VII.- Quotes urbanístiques

·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
VIII. – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
IX.-Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics

·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
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·

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
X.-Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública

·
·
·
·
·
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe practicades
per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XI.-Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions

·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XII.-Sancions urbanístiques

·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes, en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XIII.-Ingressos derivats de l'exercici de l'execució subsidiària

·
·
·
·
·
·
·

Pràctica de notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe practicades
per l'Ajuntament.
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XIV.-Ingressos derivats de la imposició de sancions per infracció de les
Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern
El detall dels articles que es deleguen a l'ORGT és el que segueix:
- Arts. 4 al 9 (ambdós inclosos)
- Arts. 13 al 16 (ambdós inclosos) i art. 18
- Arts. 23 al 27 (ambdós inclosos)
- Arts. 36,69
- Arts. 81, 82
- Arts. 92 i 104
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació que es deleguen són:
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·
·
·
·
·
·

Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Dictar la provisió de constrenyiment
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
XV.-Taxa per
administratius

·
·
·
·
·
·

expedició

de

documents

administratius

i

altres

serveis

Notificació la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.-Altres ingressos de dret públic, tant tributaris com no tributaris, que
l'Ajuntament pugui liquidar
·
·
·
·
·
·

Notificació la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
Recaptació dels deutes en període executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
Tercer.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte de la totalitat dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha
estat delegada o es pugui delegar en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.
Quart.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves
pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any,
la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar
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sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no
inferior a sis mesos abans del cessament.
Setè.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar,
en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i
concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vuitè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que
contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica segons s’estableix
al conveni.
Novè.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la
Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura.
Desè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida.
Onzè.- Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a
general coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.
S’APROVA PER UNANIMITAT
9. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS I ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES
Atès que d’acord amb les Bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i
associacions ciutadanes i a activitats de Santa Eulàlia de Ronçana, anualment, un cop
aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple de l'Ajuntament farà pública
la convocatòria de subvencions amb caràcter general, i que aquesta es farà pública,
mitjançant edictes al tauler d’anuncis de la corporació i altres formes de publicitat que
es considerin adients.
Atès que la convocatòria s’adreça a entitats i activitats de dos tipus: culturals, i
esportives,
Atès que en el Pressupost general únic vigent hi ha consignació específica, a la partida
334/489001 –, per a Subvencions a Entitats i activitats Culturals, amb un límit
pressupostari de despesa de 16.620€; a la partida 341/227064, per Activitats i entitats
Esportives, amb un límit pressupostari de despesa de 5.000€;
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Convocar el concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats i
activitats culturals i esportives de Santa Eulàlia de Ronçana, totes elles amb subjecció
a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i que s’incorporen a l’expedient.
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Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en
aquest Ajuntament.
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'AlcaldePresident de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició
pública de la convocatòria.
S’APROVA PER UNANIMITAT
10. CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FONS DE SOLIDARITAT
En desplegament de les previsions pressupostàries de destinació de l’1% de les
partides pressupostàries computables a aquest efecte segons els criteris establerts pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per al Fons de Solidaritat, i ateses les
disposicions que deriven de la Llei 38/2003, de Subvencions i del Títol III Capítol I del
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Convocar concurs públic per a la destinació de fons de solidaritat
corresponents a l’exercici d’enguany, amb el límit global de 36.988€, corresponent a la
partida 231/489000, amb subjecció a les bases generals aprovades per l’Ajuntament i
que s’incorporen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, per un termini de vint dies,
mitjançant la inserció de l’acord i el text íntegre de les bases al tauler d’anuncis de la
corporació, i comunicar individualment la convocatòria a les entitats registrades en
aquest Ajuntament.
Tercer.- Les sol·licituds es presentaran mitjançant instància adreçada a l'AlcaldePresident de l'Ajuntament i amb la mateixa s’acompanyaran els documents que
estableixen les bases, en el termini d’un mes a comptar des del primer dia d’exposició
pública de la convocatòria.
L’alcalde explica que l’import de la convocatòria no és el de la totalitat que figura al
pressupost, sinó que hi ha descomptats els 4.000€ que ja es va acordar destinar com a
ajut pel terratrèmol d’Haití.
S’APROVA PER UNANIMITAT
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11. MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL

Catalunya és capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un referent
internacional en la normalització del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals (LGTB). En els darrers anys, el Govern català ha aplicat mesures de
reconeixement de drets i en contra de la discriminació. En aquest sentit, la campanya
“Per què no?”, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, continua amb l’impuls de
polítiques de generin igualtat plena de les ciutadanes i ciutadans, independentment de
la seva orientació sexual.
Malauradament, encara avui dia l’homosexualitat es condemna amb pena de mort en
11 països, mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la violència física.
A més, tot i que en molts països com el nostre hi ha legislacions que protegeixen el
col·lectiu LGBT, persisteix una fòbia social en sectors minoritaris que es manifesta amb
discriminacions, i encara no s’ha arribat a una situació d’igualtat de les diferents
orientacions afectives en àmbits públics com els mitjans de comunicació. Creiem que
l’Administració pública, i també la municipal, ha de contribuir a normalitzar aquest
col·lectiu en la mesura que li sigui possible.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en
igualtat de drets, en llibertat i en la diversitat afectiva, i declarar Santa Eulàlia de
Ronçana municipi respectuós amb la diversitat sexual.
Segon.- Adherir l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al manifest “Per què no?”
(http://pkno.gencat.cat), impulsat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya per lluitar contra la discriminació i sensibilitzar la població a
favor de la normalització de les persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals, i
difondre des dels òrgans municipals corresponents els materials de la campanya entre
la població.
Tercer.- Introduir actuacions de millora dins l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
a favor de la diversitat sexual, com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a
treballadors i treballadores municipals d’àmbits d’atenció a la persona, revisar la
documentació i els impresos de l’Ajuntament perquè les parelles del mateix sexe s’hi
puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de sexe diferent,
activar des de la Regidoria corresponent una actuació per a joves específica i d’altres
que es considerin oportunes.
Quart.- Trametre aquests acords al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, als grups del Parlament de Catalunya i al Col·lectiu LGBT.
S’APROVA PER UNANIMITAT
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12. MOCIÓ EN RELACIÓ AL SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT, DEVOLUCIÓ I
RETORN D'ENVASOS (SDDR)
Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea, es basen en els principis de
precaució i prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental
en origen i que el responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en
residu se n’ha de responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de
la UE planteja com a objectiu principal la dissociació entre creixement i la producció de
residus i esmenta la prevenció com a principal element de la política de gestió de
residus.
Atès que la normativa comunitària, estatal i catalana planteja que s’han de reduir els
residus i els residus d’envasos, però que la realitat ha estat que a la darrera dècada a
Catalunya els residus han augmentat més d'un 45% i que els residus d’envasos ho han
fet en un 50%.
Atès que la Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de
reciclatge dels materials dels envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només
al 48% pels envasos de procedència municipal.
Atès que el PROGREMIC estableix com a objectiu el reciclatge del 25% dels envasos
lleugers pel 2006 i que el 2008 només es va arribar al voltant d’un 19%.
Atès que, segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos (SDDR) són el sistema obligatori de gestió d’envasos, però que per interès
del sector de l’envàs no s’han desenvolupat.
Atès que els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores
abans que, a partir dels anys 60 apareguessin els envasos d’un sol ús.
Atès que arran d'aquesta opció els costos de la gestió dels envasos van començar a
recaure en la societat a través de la gestió municipal o mancomunada dels residus i
que actualment els municipis assumeixen al voltant del 80% dels costos.
Atès que el principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi
primordial de la política europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té
d’internalitzar els costos de les empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos.
Atès que a Catalunya té les competències compartides en residus i envasos per
desenvolupar els SDDR segons la LERE i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que, a
més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, en la seva disposició addicional 2a, diu que “El Govern ha de
promoure en aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum igual o
superior a dos litres i per als envasos de productes tòxics i perillosos”.
Atès que els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, obtenir els millors resultats de
recuperació dels envasos.
Atès que els SDDR afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables.
Atès que aquest ajuntament té coneixement que la Fundació per a la Prevenció de
Residus i el Consum Responsable ha presentat al DMAH, al DIUE i al Departament
d’Economia i Finances un esborrany de Llei Catalana de Prevenció de residus
d’envasos.
Atès que aquest municipi està compromès i té voluntat política de desenvolupar
actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic,
de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que
potenciïn la reducció i recuperació màxima dels residus.
Atès que l’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat un estudi sobre la viabilitat
dels SDDR i ha mostrat el seu interès en promoure aquest model.
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Es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions
encaminades a reduir els residus i residus d’envasos, recuperar el màxim de residus
d’envasos i sensibilitzar a la població i als agents comercials i econòmics per contribuir
a aquests objectius de prevenció de la contaminació, d’evitar l’esgotament de recursos
i el canvi climàtic, tot potenciant una distribució i un consum responsables.
Segon.- Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus
de Catalunya que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció en
aquesta legislatura d’una Llei Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a
sistema general i obligatori els SDDR, promovent, alhora, els envasos reutilitzables i
aquelles mesures que facin reduir els residus.
Tercer.- Promoure amb d’altres ens locals el debat entre el món local a la demarcació o
territori: amb les associacions municipalistes, els ens locals de gestió i supramunicpals
(Consells Comarcals, Consorcis, Mancomunitats de serveis, l’EMSHTR, etc.), l’ARC i
les entitats socials que ho promouen.
Quart.- Comprometre’s a donar suport a la xarxa o coalició:“Per un model ecoeficient
de gestió d’envasos” amb els ens locals, associacions municipalistes, l’ARC, sectors
empresarials i entitats diverses, per tal de crear les condicions per a formular la
demanda al Govern i Parlament Català de canvi de la normativa vigent.
Cinquè.- Valorar la possibilitat d’aplicar al municipi alguna actuació per desenvolupar
aquest sistema, bé mitjançant una prova pilot, bé en algun espai del municipi o a les
dependències municipals.
Sisè.- Realitzar la comunicació al sector comercial i a la ciutadania dels beneficis
ambientals i econòmics d’aquest sistema i dels continguts d’aquesta moció i demanarhi el suport.
Setè.- Publicitar aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la ciutadania de
Santa Eulàlia de Ronçana i als mitjans de comunicació.
Vuitè.- Refermar el compromís de l’ajuntament de seguir duent a terme accions per
reduir les bosses de plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de
forma efectiva la distribució de les bosses de plàstic.
Novè.- Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a
l’Agència de Residus de Catalunya, al DIUE, al Departament d’Economia i Finances, a
l’Agència Catalana de Consum, a l’EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques.
El Sr. Martí Ferrés explica que aquesta moció té dues vessants. D’una banda,
conscienciar l’Administració perquè faci un treball amb les empreses perquè en un futur
no llunyà, pugui treure l’envàs únic i tenir envasos reutilitzables. Per una altra banda,
pretén conscienciar a l’administració com és Ecoembes, que municipis com el de Santa
Eulàlia, que estem fent recollida selectiva, perquè pugui aportar un major retorn a
l’esforç que fan els ciutadans del nostre poble, un major retorn amb el cànon dels
envasos, és a dir millorar el retorn que ens repercuteix al nostre municipi.
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El Sr. Joaquim Brustenga, diu que es va acordar a la Comissió Informativa que es
donaria compte a la Fundació per la Prevenció de Residus i Consum Responsable.
Es pren nota, i en aquest sentit es modifica l’article Novè, que queda com segueix:
Novè.- Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a
l’Agència de Residus de Catalunya, al DIUE, al Departament d’Economia i Finances, a
l’Agència Catalana de Consum, a l’EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i a la Fundació per la Prevenció de Residus i Consum Responsable.
Modificat l’acord, es sotmet a aprovació i
S’APROVA PER UNANIMITAT
13. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS

1.Aprovació de la urgència
Es justifica la urgència per tractar-se d’una obra inclosa al FEOSL, i que s’han d’ajustar
a terminis molt fixats, així com que la pròpia normativa del Fons estableix la tramitació
per urgència dels procediments.
S’APROVA PER UNANIMITAT
2.Aprovació del projecte d'implantació de xarxa per bicicletes i vianants en
diverses àrees urbanes del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, aprovació de
plecs de clàusules i convocatòria de licitació
El RDecret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el Fons Estatal per l’ocupació
i la sostenibilitat Local 9/2008, té per objecte augmentar la inversió pública en l’àmbit
local.
A aquests efectes, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha sol·licitat la inclusió en
aquest Fons d’una sèrie d’actuacions a executar al municipi.
D’acord amb la Resolució del Secretari d’Estat de Cooperació Territorial de 12 de
febrer de 2009 han estat aprovades, entre d’altres, l’actuacio denominada "Implantació
de xarxa per a bicicletes i vianants en diverses àrees urbanes del municipi”.
Al respecte, del que disposa el RDL i entenent que concorren raons d’interès públic
que aconsellen la tramitació d’urgència dels projectes d’obres que han de ser objecte
de finançament pel FEIL, conforme al previst a l’art. 50 de la LPA.
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals en relació al projecte redactat per
GESA, SL, l’informe de procediment de la Secretaria Municipal,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'implantació de xarxa per bicicletes i vianants
en diverses àrees urbanes del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, redactat per
GESA, S.L., amb un pressupost d’execució de 106.777,57€ (IVA inclòs)
Segon.- Aprovar, conforme al previst a l’art. 50 de la LPA, la tramitació d’urgència del
procediment per a l’aprovació del projecte d’obres locals ordinàries esmentat. La
tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis establerts per aquest
procediment a la meitat, de tal manera que el tràmit d’informació pública del projecte es
redueix a quinze dies.
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules particulars que han de regir la convocatòria de
licitació, per procediment negociat sense publicitat.
Quart.- Aprovar la convocatòria de licitació simultània, amb el benentès que restarà
condicionada a l’aprovació definitiva del projecte d’obres i als plecs de clàusules.
Cinquè.- Delegar expressament a la Junta de Govern Local les facultats per a la
resolució d’eventuals al·legacions al projecte i al plec de clàusules, així com per
l’aprovació definitiva d’aquests documents, i per la resta de tràmits de l’aprovació del
projecte i licitació i adjudicació de les obres.
S’APROVA PER UNANIMITAT
14. PRECS I PREGUNTES
La regidora Maria Bover fa la següent pregunta:
1. Vol saber com estan els tràmits per obtenir l’ideCAT.
El Sr. Armando Cañizares explica que existeixen subvencions per posar en
funcionament el tràmit de la signatura electrònica, però per poder ser “registre”, s’ha
acotat a una sèrie de poblacions, amb un cert nombre d’habitants. Per tant, només a
aquestes determinades poblacions el ciutadà/na pot fer aquest tràmit.
Referent els “pen drives”, ja no els faciliten.
La Sra. Bover diu que això no té cap cost, pregunta per què és la subvenció.
El Sr. Cañizares explica que es destinaria a adquisició d’ordinadors i programari. El
problema és aconseguir el registre, ja que sembla que està destinat a municipis més
grans.
La regidora Isabel Valls fa les següents preguntes:
1. Fa setmanes es va fer inspecció de sanitat a l’Escola Bressol de la Font del Rieral. Vol
saber quines modificacions ha calgut fer, i si han representat un cost extra.
2. Vol conèixer com estan les obres
3. Quina ha estat la incidència de la vaga de mestres, hi ha hagut algun incident?
La Sra. Anna Arnella explica que s’haurà de posar un fals sostre a la cuina, que ha de
ser de material no porós, i les finestres amb un tractament especial sanitari.
El Sr. Cañizares afegeix que també faltava instal·lar l’aparell per insectes a la cuina. Ja
hi era, només faltava instal·lar.
La Sra. Valls diu que li sorprèn que no estigués previst en el projecte.
El Sr. Blanch diu que quan es fa una cuina industrial o es subministra menjar col·lectiu
cal seguir un procés establert, que és el que marca els diferents passos a seguir, les
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qüestions sanitàries, materials a utilitzar, etc. Hi havia dos o tres coses per resoldre,
com el sostre, però cal tenir present que quan aquest projecte va arribar a l’ajuntament,
abans de l’execució del projecte, es va parlar amb l’enginyer municipal, i es va dir que
per no tenir cap problemes de tipus sanitari o d’altres més endavant, que aquest es
posés en contacte amb responsables de salut de la Generalitat, i consta que va parlar
amb el responsable del territori, i de les converses es va arribar a algunes conclusions,
i es va corregir que era precís.
Sobre l’aparell d’insectes estava tot previst, però faltava la base de l’endoll per
connectar-lo.
La Sra. Arnella aclareix que aquestes converses amb l’inspector van ser abans d‘iniciar
execució, i que tot va resultar correcte, i és freqüent que si no es comenta algun tema
en concret, com era el material del sostre, doncs que per això no es va advertir que
calia canviar-lo, i no ha estat fins ara que se n’ha tingut coneixement. En el projecte
apareixia el sostre de manera correcta, però no hi constava el tipus de material. Sobre
l’estat de les obres diu que manquen alguns detalls com alguna rajola que s’ha aixecat,
i demà mateix hi ha visita d’obres.
L’alcalde explica que hi haurà preus contradictoris.
En referència a la vaga, a l’escola Ronçana se’n va fer, pe`ro van haver-hi serveis
mínims, i a la resta de centres no s’hi van adherir.
El regidor Miquel Moret fa les següents preguntes:
1. Demana veure el projecte de coberta de les grades del camp de futbol.
El regidor Martí Ferrés diu que el projecte l’ha de fer l’adjudicatari, quan estigui fet se’ls
hi farà arribar.
2. Sobre el clavegueram, finalment s’ha fet l’arranjament que calia, però segueix havent-hi
una pedra molt gran que està dins la llera del riu.
El Sr. Cabot explica que l’empresa sap que l’ha de treure, i properament faran les
actuacions necessàries per a fer-ho.
3. Demana informació sobre la neteja del riu a Can Sabater, s’ha parat o ja s’ha acabat?
L’alcalde explica que l’actuació s’ha acabat, però n’hi haurà una altra. La neteja de la
brossa va fer-la la Brigada Municipal.
El regidor Joaquim Brustenga fa les següents preguntes:
1. Vol saber si la intervenció de l’agent de policia al darrer ple va ser per ordre de
l’Alcalde.
L’Alcalde respon que sí.
2. Vol saber si l’actuació de “fer callar” als regidors de l’oposició va ser per iniciativa
pròpia o per ordre de l’alcalde.
L’alcalde diu que l’agent no els “va fer callar”, sinó que els va demanar que
respectessin els torns de paraula. No va haver-hi cap ordre directa de l’alcalde perquè
els fes callar.
-

Diversos regidors protesten per l’actuació del membre de la Policia Local.
La Sra. Arnella que també han de constar en acta les acusacions greus que van fer els
regidors de CIU.
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L’alcalde explica que l’actuació de l’agent va ser amb tota la bona intenció i respecte, i
li agraeix la seva actuació i motivació. Insisteix que és una experiència nova, que en
set anys no havia viscut, i que pot permetre que millorem en aquest sentit.
El Sr. Francesc Montes s’excusa pel retard, i dóna la benvinguda al nou regidor.
Sobre la pregunta que s’està tractant, creu que està prohibit entrar armat a la sala de
plens.
Sobre l’escola bressol, fa uns mesos, basat en la suspensió de llicències, va haver-hi
algunes converses referent als informes dels tècnics. Ell va mostrar les seves
discrepàncies amb l’actitud de la gestió tècnica i el contingut d’aquests informes; des
de l’equip de govern es va tirar endavant suspensió de llicències, perquè els tècnics
coneixien la normat i com s’havien de fer les coses. Va demanar –i encara està
pendent la conversa- respecte a l’actitud dels tècnics, la gestió tècnica, i diu que quan
una obra gestionada pels tècnics municipals, quan és informada per un equip extern,
dóna deficiències, no fa res més que ratificar que els tècnics s’equivoquen com
s’equivoca tothom, i recorda que tenen pendent la conversa sobre aquest tema.

L’alcalde recorda que està a la disposició del regidor –com ja ha dit en ocasions- per
parlar d’aquest tema o del tema que consideri convenient. Diu que cadascú té unes
responsabilitats, i aquestes responsabilitats tècniques, formen part de les funcions
d’aquests tècnics, i com a responsables polítics han de confiar en la tasca dels tècnics,
funcionaris i laborals. No nega que sempre es pot millorar, però els professionals estan
per dur a terme aquestes funcions de la millor manera, i així ho estan fent.
En aquest cas, per aquesta obra, hi ha els serveis tècnics municipals, una direcció
facultativa, una direcció d’obra, un cap d’obra i una empresa que executa. Amb aquest
equip, s’ha d’entendre que ens hauríem d’acostar molt a la perfecció, però de vegades
no és així, de la mateixa manera que en ocasions les inspeccions de sanitat –i no
volent-se excusar pels requeriments fets- no són exactament iguals, o poden variar.

I a un quart de deu del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, la secretària, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.

L’Alcalde
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Marina Escribano Maspons
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