ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
28 de gener de 2010
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
ENRIC BARBANY I BAGES
Regidors
ANNA ARNELLA I VENTURA
ISABEL VALLS I BASSA
JORDI SALA I DRUGUET
ANDREU GUAL I TOMBAS
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
JOAQUIM BLANCH I CONEJOS
MARIA BOVER I CASANOVAS
MARTÍ FERRES I OLLE
ARMANDO CAÑIZARES I BATLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
S’excusen:
SANTIAGO MARTÍ DIAZ
MIQUEL MORET I ESPINOSA

Secretària
Marina Escribano Maspons
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A la Casa de la Vila a les 20:00
hores del dia 28 de gener 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
ORDRE DEL DIA:

1.

APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 5 DE NOVEMBRE, 26 DE
NOVEMBRE I 22 DE DESEMBRE DE 2009
L’Alcalde sotmet a votació les actes corresponents a les sessions dels Plens de dates 5
de novembre, 26 de novembre i 22 de desembre de 2009, les quals S’APROVEN PER
UNANIMITAT.

2.

INFORMACIÓ DIVERSA
L’Alcalde comença aquest punt informant de la mort del Sr. Joan Ruiz Calonge i donant
el condol a la família i amics. Destaca la seva persona, i el fet que va rebre la creu de
Santa Eulàlia per la seva trajectòria professional i personal al poble.
D’altra banda informa sobre l’aprovació definitiva per la Comissió Territorial
d’Urbanisme, del Pla Especial i de la Modificació de Normes de Planejament, per la
implantació d’un centre ocupacional i hortes ecològiques de la cooperativa APINDEP
Ronçana.
El Sr. Blanch informa sobre les sol·licituds en referència a la Llei de la Dependència, se
n’han presentat 65, hi ha 66 expedients PIA, dels quals s’han acabat 52 i 2 més estan
en tràmit. La resta no s’han pogut continuar per motius diversos.

La Sra. Arnella explica que el període de preinscripcions és del 2 al 16 de febrer, en
infantil, primària i l’IES. I també s’estan celebrant sessions de portes obertes.
Aquest avançament de dates és degut als canvis en el calendari escolar que es
començaran a aplicar al setembre. D’altra banda, ja s’ha concedit la zona única per
part del Departament d’Educació.
El Sr. Blanch informa sobre les aldarulls de Can Marquès, que hi ha una patrulla
regularment a la zona, i de moment no s’ha identificat a ningú. L’educadora social ha
estat fent també un treball de camp en aquest tema. Properament hi haurà una reunió
amb els veïns, l’ajuntament i la Policia, per informar de la situació, del que s’està fent i
per tal de continuar l’atenció i el seguiment en aquesta qüestió.
El Sr. Sala informa de les festes de Sant Antoni, Carnestoltes i la Calçotada, que
tindran lloc al febrer. D’altra banda s’està treballant en l’edició d’un llibre del patrimoni
arquitectònic de Santa Eulàlia, així com en la gravació d’un CD de cançons tradicionals
catalanes, amb la participació de diverses entitats del poble.
L’Alcalde informa de les actuacions que han estat objecte de sol·licitud d’ajuts al
FEOSL, d’acord amb els criteris establerts al decret, i amb la voluntat que hi hagués
una diversitat d’actuacions que generessin ocupació a diferents empreses, i que
poguessin ser executades per proveïdors del poble. Han estat un total de 15
actuacions d’inversió – enllumenat, aigua potable, tractament de residus, mobilitat
sostenible, millores a equipaments municipals, etc.- i una actuació de despesa social.
En total una sol·licitud per import de 720.968€.
3.

DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
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Es dóna compte dels decrets dictats per aquesta Alcaldia entre les dates 1 de
novembre i 28 de desembre, ambdós inclosos.
4.

RATIFICAR L'ACORD ADOPTAT PER LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE
EL NOM DE LA 2NA ESCOLA BRESSOL
Atès que s’ha construït una segona escola bressol al municipi de Santa Eulàlia, al barri
del Rieral,
Atès que ha tingut lloc un procés participatiu al municipi per donar nom al nou centre, i
que de les propostes de nom finalment ha resultat escollit el de “La Font del Rieral “.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord adoptat arrel del procés de participació, per donar nom a l’
Escola Bressol “La Font del Rieral”.
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT.

5.

AJUT ECONÒMIC D'EMERGÈNCIA AL POBLE D'HAITÍ
Atesa la greu situació actual que viu el poble d’Haití, que agreuja la situació en la que
ja es trobava des de fa temps, de molt especial vulnerabilitat i sota els efectes d’una
greu crisi socioeconòmica.
Es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Destinar un import de 4.000€ a la Campanya d’emergència per Haití del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament per la reconstrucció post-emergent.
Segon.- Donar trasllat
Desenvolupament.

d’aquest

acord

al

Fons

Català

de

Cooperació

al

Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT.
6.

MOCIÓ DE SUPORT A L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA
L'Estatut d'Autonomia de Catalunya promulgat el 20 de juliol de 2006, després de ser
aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat, acordat i aprovat per les Corts Generals
i ratificat en referèndum per la ciutadania catalana regeix des d'aleshores l'autogovern
del nostre país amb total normalitat i ha estat objecte de desplegament en molts dels
seus preceptes.
Però sobre la norma fonamental del nostre autogovern recau la incertesa del
pronunciament del Tribunal Constitucional sobre diversos recursos que en qüestionen
la seva adequació a la Constitució. Les vicissituds prou conegudes de la tramitació
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d'aquests recursos s'han traduït en una dilació desmesurada de la sentència
constitucional. Aquests esdeveniments causen una legítima inquietud i preocupació en
les institucions, la societat i la ciutadania catalanes.
La publicació simultània en dotze diaris catalans de l’editorial “La dignitat de Catalunya”
el passat 26 de novembre i el recolzament que n’ha rebut de tantes entitats i
organitzacions socials que s’hi ha adherit, en són la prova indiscutible.
Els ajuntaments de Catalunya, com a part integrant del sistema institucional de la
Generalitat, participem també d'aquesta inquietud i preocupació. Ens fem ressò així de
l'opinió de les nostres comunitats locals, coherents amb l'esperit arrelat en trenta anys
de democràcia local i amb el compromís amb les institucions i el poble de Catalunya
des de la proximitat.
En expressar ara aquesta preocupació, volem honorar el pronunciament democràtic del
poble de Catalunya al donar suport a l’Estatut al refrendar-lo. Un Estatut que en clau
municipalista reconeix el paper central dels municipis com a administració més propera
a la ciutadania i que reforça el seu paper institucional, en garantir l’autonomia
municipal, preveure per primer cop competències pròpies dels ajuntaments, així com la
necessitat de comptar amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut
determina també la necessitat d’aprovar una llei de finances locals de Catalunya en el
marc de la garantia de la suficiència de recursos.
Posar en perill els avenços aconseguits en l’Estatut, tant pel que fa als Governs locals,
com a totes les millores socials, econòmiques, d’infraestructures i, en definitiva, els
avenços en l’autogovern de Catalunya, és amenaçar, greument, la cohesió social que
tant hem treballat per mantenir a Catalunya.
Per tot això, els grups de Indep-ERC, PSC I CIU proposen al Ple de l'Ajuntament
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar de forma solemne el nostre convenciment en la constitucionalitat de
l’Estatut d’Autonomia de 2006 i el nostre compromís a defensar-lo i vetllar pel seu
compliment. L’Estatut va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, negociat al Congrés
dels Diputats i al Senat, aprovat per les Corts Generals com a Llei orgànica i referendat
pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. És l’expressió de la voluntat de la societat
catalana per la qual cal exigir el màxim respecte.
Segon.- Expressar el nostre reconeixement als dotze diaris catalans per l’editorial “La
dignitat de Catalunya” publicada simultàniament el passat 26 de novembre, i agrair el
suport de les entitats i organitzacions socials que s’hi han adherit, en defensa de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tercer-.- Traslladar aquests acords al president del Govern de la Generalitat, al
president del Parlament de Catalunya, al President del Govern de l’Estat, al President
del Congrés de Diputats, al President del Senat, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El Sr. Blanch fa la següent intervenció:
Ens sembla clau la defensa de la nostra dignitat com a poble, com a nació i com a
col·lectiu democràtic.
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L’Estatut de Catalunya aprovat el 20 de juliol de 2006, dorm en mans del Tribunal
Constitucional, que ha de donar una sentencia, en un tema que pensem no correspon.
L’Estatut ja va recórrer tots els tràmits necessaris per a la seva aplicació com a llei
fonamental de Catalunya i va estar referendat en referèndum pels ciutadans i
ciutadanes de Catalunya.
La dreta més rància i la paranoia del PP, la pèrdua de sentit comú del Defensor del
Pueblo i d’altres comunitats en interposar recurs d’inconstitucionalitat davant del
Tribunal Constitucional és un atac a la nostre dignitat com a poble i a les regles
bàsiques de la democràcia, que ens hem donat entre tots.
Tot busca la divisió i confrontació entre els conjunts dels ciutadans, amb objectius
obscens propis de principis del segle vint. El principi de la democràcia és la
transferència del poder al poble, que és el que fa les lleis, crea els seus òrgans de
govern i les seves decisions són sobiranes i si tot el procés d’aprovació de l’Estatut ha
estat complint estrictament tots el passos que dicta la Constitució Espanyola, ha estat
aprovat pel parlament de Catalunya, per les Corts generals d’Espanya i finalment en
referèndum pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, segons el nostre parer, no té
objecte cap interferència per part del TC.
La inquietud és molt alta davant l’evidència que el Tribunal Constitucional ha estat
abocat pels esdeveniments a actuar com una quarta cambra, confrontada amb el
Parlament de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat ciutadana lliurement
expressada a les urnes.
Repetir un cop més que dels dotze magistrats que s’han de pronunciar, només deu
podran emetre sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps) està recusat després d’una
tèrbola maniobra clarament orientada a modificar els equilibris del debat, i un altre
(Roberto García-Calvo) ha mort. Dels deu jutges amb dret a vot, quatre continuen en el
càrrec després del venciment del seu mandat, com a conseqüència de l’obstaculització
del PP en la renovació de l’organisme.
Catalunya és una nació tal com diu el preàmbul de l’Estatut, plenament constitucional,
segons l’article 2 de la Constitució Espanyola “una Espanya integrada per regions i
nacionalitats” el dret i deure de conèixer la llengua catalana “l’idioma és l’oficial a
Catalunya i també el castellà i és natural i constitucional que els ciutadans el coneguin”,
i les relacions entre l’Estat i la Generalitat, d’igual a igual, són, entre altres, els punts
de fricció més evidents,
És sorprenent que en el segle XXI encara es posi en evidència la immobilitat d’una
dreta rància i caduca, que no vol avançar com ho han fet les democràcies europees
més avançades. Aquestes actituds amenacen la cohesió social i ens instal·len en un
debat que els ciutadans i ciutadanes no volen. En Pasqual Maragall deia “Espanya
serà federal o no serà” i estem veient que malauradament tenia tota la raó.
Hem d’avançar cap l’autogovern i això és el que hem votat a Catalunya. L’Estatut del
2006 i volem que se’ns respecti.
Aquesta moció vol ésser una reivindicació per la dignitat i el respecte per les decisions
que ha pres Catalunya i el poble català.
El Sr. Brustenga diu que és cert que s’ha consensuat el text de la moció, però fa
constar que no han intervingut en l’exposició del regidor Joaquim Blanch.
El Sr. Montes exposa que quan Felipe Gonzalez va deixar el govern de l’Estat, hi havia
una forta crisi econòmica, i quan el Partit Popular va pujar, l’estat espanyol va millorar
notablement la seva situació econòmica. D’altra banda planteja que Catalunya és una
nació, és una evidència que ningú nega. Manifesta que donarà recolzament a la moció,
perquè és l’estatut que s’ha elaborat, però en primer lloc, no està convençut que sigui
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el millor, i en segon lloc, sobre que la dreta no té dret a portar-lo al TC, la pronunciació
que acabi fent, haurà de respectar-se i complir-se.
L’alcalde diu que el seu grup voldria no haver hagut de portar a aprovació aquesta
moció, perquè ja fa massa temps que se’n parla, d’aquest tema i no s’acaba de
resoldre. Amb tot, l’editorial dels dotze diaris va representar un cop d’estima i valia la
pena fer-ne un reconeixement per la dignitat de Catalunya.
Es sotmet l’acord a votació i S’APROVA PER UNANIMITAT.
7.

8.

AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
No n’hi ha
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Bover fa la següent pregunta:
En referència a la tramitació de l’obtenció de l’Idecat (signatura digital per fer diverses
tramitacions), vol saber si ja s’han acabat el tràmits perquè es pugui tramitar l’obtenció
de l’Idecat des de l’ajuntament, ja que aquesta signatura digital facilita els tràmits que
fan els ciutadans.
El Sr. Blanch en pren nota, per informar-ne properament.
El Sr. Gual fa el següent prec:
- Sobre l’aprovació de la factura per la poda del polígon de Can Magre, li sembla un
preu excessivament elevat, i fa una comparativa entre preus de Bigues i Riells i de
Santa Eulàlia, i sobre el sistema emprat per obtenir el millor preu, que proposa per a
Santa Eulàlia. Consisteix en fer la relació d’arbrat que hi ha a cada carrer, la quantitat i
la tipologia, i establir un preu, sobre el que les empreses fan una oferta de preu i de
millores.
L’alcalde diu que en prenen nota, però de tota manera informa que li sembla que és la
primera poda que es feia d’aquests arbres, des de que van ser plantats per primer cop,
l’any 1994, i que això fa que la feina hagi estat superior, i per tant més costosa. Amb
tot, estan totalment d’acord amb el criteri d’estalvi i de millora en les contractacions.
El Sr. Brustenga fa el següent prec:
- Al carrer mestre Joan Batlle, els autocars grans tenen problemes per girar, i planteja
que es podria aprofitar que ara s’estan fent obres, per donar més amplitud en aquella
part del carrer.
L’Alcalde explica que està previst que quan acabin les obres, aquella cantonada tingui
més visibilitat i millor accessibilitat.
I a les nou 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
ACTAPLE28012010 28 de gener de 2010
Pàgina 6 de 6

Marina Escribano Maspons

