ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
30 de gener de 2014
sala de plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS I BASSA
ARACELI POLO I VELASCO
FRANCESC BONET I NIETO
CRISTINA PARERA I SALLENT
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 30 de gener 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
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ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA DEL PLE DE LA SESSIÓ DE 19 de desembre de 2013
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió del Ple de data de 19 de
desembre de 2013, la qual s’aprova amb el vot favorable de sis regidors de CiU,
dos del PSC, un regidor del PP, un regidor d’ ICV-EUIA, i l’abstenció de tres regidors
de d‘I-ERC.
2.- INFORMACIÓ DIVERSA
2.1 Que s’havien iniciat els tràmits per efectuar una nova delimitació dels límits del
terme amb Caldes de Montbui a la zona de Can Maspons a petició dels veïns que
desitjaven pertànyer, per qüestions de proximitat, al municipi Caldes. Arribant-se a
constituir la Comissió de delimitació de terme, però finalment l’ajuntament de
Caldes no va acceptar la proposta, al comprovar que es preveia una compensació
econòmica justificada pel recursos que l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
deixava de percebre al cedir una part del seu territori. Davant aquesta situació, es
va tornar a reunir el veïns de la zona que acceptaren la situació actual, prenen en
consideració al mateix temps que a Caldes les carregues impositives eren més
elevades. Així, l’expedient s’ha tancat i no es tira endavant l’alteració de terme.
2.2 El Comissariat del Tricentenari que depèn de Presidència, ha decidit plantar un
roure a Montserrat demanant a tots el municipis que aportin terra per plantar-lo.
També Santa Eulàlia de Ronçana aportarà el seu saquet. Es farà el pròxim 2 de
març, a l’antic convent de Santa Cecília, en presencia de l’Abat. Per això, si algú els
visita pot saber que una part de la terra que sustenta el roure és de Santa Eulàlia
de Ronçana.
2.3 Sobre un punt que havia despertat molta inquietud i expectació entre els veïns
de la Font de San Joan. Fent un breu resum de la situació, cal recordar que durant
l’anterior mandat municipal, els aleshores dirigents van demanar la subvenció que
la Generalitat oferia per dur a terme la reparcel·lació de la Font de Sant Joan.
Aquesta actuació es va fer amb l’oposició i vot en contra de l’actual equip de govern
que no ho considerava adient.
La subvenció constava de dos parts, un per sufragar la redacció del projecte, i
l’altre, d’ajuda parcial a l’ajuntament i als veïns, per fer les obres de reparcel·lació.
La primera part es va complir, però la segona, degut a la crisi econòmica, la
Generalitat ni tan sols l’ha anunciat.
Les obres, malgrat que són necessàries, òbviament no es poden dur a terme
perquè són molt costoses, i ni la situació dels veïns ni la de l’ajuntament aconsellen
la seva realització. Amb tot, cal veure la part positiva: que ja es disposarà del
projecte de reparcel·lació, i per tant, no caldrà tornar a fer aquesta despesa el dia
que es puguin fer aquestes obres. Per això, per aconseguir-ho, cal la finalització de
l’expedient, amb la resolució d’al·legacions i l’aprovació definitiva del projecte.
Per tant, ratificant el que s’ha dit de forma reiterada al veïns, en reunions a
l’ajuntament i en assemblees com ara la realitzada a la Fàbrica a finals del 2011, l’
ajuntament no farà les obres sense possibilitats econòmiques de fer-ho, ni sense el
consens de tots, i tampoc no es produiran afectacions ni càrregues registrals, que
no tindrien sentit al no realitzar-se les obres i que haurien caducat sense efectivitat.
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Responent a les inquietuds del veïns manifesta que certament l’actual equip de
govern no farà les obres, i que si bé era cert que un diferent i futur mandat
municipal no quedaria vinculat per la decisió que el Ple amb una Moció adopta avui,
podria pretendre iniciar-les, també cal tenir en compte, que l’obligat al pagament
de les obres al contractista és l’ajuntament, encara que el veïns no ho fessin, i no
resulta imaginable que un govern ho faci, sense disposar dels diners per pagar les
obres.
3. DONAR COMPTE DE DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de desembre i 30 de
desembre de 2013, que corresponen als números 422 a 492.
4.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET
L’alcalde manifesta que moltes entitats han demanat formar part del Consorci, i
s’havien de modificar els estatuts, de conformitat a la següent proposta
dictaminada favorablement per la Comissió Informativa:
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament
l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes
corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1.
Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el
Consorci.
•
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva
voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del
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Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
•
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya,
segons el règim actual.
2.
Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat
i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica,
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que
s’estan desenvolupant.
3.
Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que
el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4.
Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres
modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables
als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les
mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local
Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de
novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu
coneixement i efectes escaients”.
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Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que el seu grup s’abstindrà en la votació, que la proposta és un
pas administratiu més, però no té gaire contingut.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprovà amb el vot favorable de sis regidors de
CiU, dos del PSC, i un regidor del PP. S’abstenen de votar els tres regidors de d‘IERC. i un regidor de ICV-EUIA
5.-APROVACIÓ ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER
PERSÓNAL I CREACIÓ DE FITXERS
L’alcalde manifesta que no existia ordenança de protecció de dades, i és quelcom
que cada vegada es controla més, tot i que resulta molt complexa, amb fitxers,
nivells de seguretat, etc., les administracions han de procurar el compliment i per
això des de l’ajuntament es posen en marxa els procediments per fer-ho.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com
segueix:
“Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a l’exercici de les seves
competències, requereix el tractament de dades de caràcter personal.
L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, requereix la creació dels fitxers de les administracions
públiques mitjançant una disposició general publicada al butlletí oficial
corresponent.
La disposició final tercera de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat
Catalana de protecció de Dades de Catalunya, estableix que les entitats de dret
públic dotades d’una especial independència o autonomia resten habilitades per a
exercir la competència de crear, modificar i suprimir fitxers.
Vistos els fitxers de dades de caràcter personal de titularitat de l’Ajuntament, així
com el text de l’ordenança municipal que ha de regular les condicions a les quals
s’han de sotmetre els fitxers que es posseeixin per part de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, així com dels seus organismes dependents, als efectes de
poder garantir una millor protecció de les dades dels ciutadans.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal de protecció de dades de
caràcter personal, per la qual es creen i modifiquen els fitxers de titularitat
d'aquesta Corporació, amb la seva denominació i altres referències bàsiques dels
quals s’especifiquen als annexos.
SEGON.- Els fitxers que s’indiquen als annexos es regiran per la normativa vigent
en matèria de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i
documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin aplicables.
TERCER.- El responsable dels fitxers serà l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió i organitzatives
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necessàries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les
dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les persones afectades.
Les mesures de seguretat s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada fitxer
i resulten principalment de l’adopció a nivell intern d’allò que preceptua el Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprovà el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall
d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta han de figurar al Document de
Seguretat de l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació, els afectats podran adreçar-se a l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana. En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per
part d’un concessionari a qui l’Ajuntament hagi adjudicat el servei, aquests drets es
podran exercir igualment davant l’empresa o entitat adjudicatària si així ho
autoritza expressament l’Ajuntament
QUART: Publicar en el BOP de Barcelona l’anunci del present acord als efectes
d’informació pública, així com una referència al DOGC.
ANNEXOS.
Ordenança Municipal de Protecció de Dades de caràcter personal
PREÀMBUL.
La promulgació de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal, implica la inclusió de prescripcions que intenten garantir els drets dels
ciutadans a que, tant el sector públic com el sector privat, es protegeixin les dades
de caràcter personal que aquests posseeixen.
En l’àmbit de les seves competències, és responsabilitat de les administracions
locals, allò relatiu a la creació i la modificació o supressió dels fitxers que continguin
dades de caràcter personal
D’acord amb allò que preveu l’art. 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de dades de caràcter personal, la creació, modificació o supressió dels
esmentats fitxers s’haurà d’efectuar mitjançant disposició de caràcter general
publicada al butlletí oficial corresponent.
Capítol I: Objecte i finalitat de l’ordenança.
Article. 1. Objecte.
L’objecte d’aquesta ordenança és regular les condicions a les quals s’han de
sotmetre els fitxers que es posseeixin per part de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana, així com dels seus organismes autònoms, als efectes de poder garantir
una millor protecció de les dades dels ciutadans.
Article. 2.- Normes generals.
En la determinació de la protecció de les dades personals dels ciutadans s’estableix
que les normes a tenir en compte seran la citada Llei orgànica 15/1999, reguladora
de la protecció de dades de caràcter personal, i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que
s’aplicarà en allò que no estigui previst expressament per la present ordenança.
Capítol II: Característiques de les dades i drets dels ciutadans.
Article. 3.- Característiques de les dades.
1.- L’administració té el dret i el deure de sol·licitar dels administrats les seves
dades personals als efectes de realitzar les gestions i actuacions administratives
que li són pròpies, i el ciutadà està obligat a subministrar-les, sempre amb els
límits legalment previstos i de conformitat amb les prescripcions de la present
ordenança. Així mateix l’Ajuntament pot demanar dades d’aportació voluntària, el
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tractament de les quals requerirà el consentiment de l’interessat o el seu
representant legal.
2.- Les dades personals que es recullin per part de l’administració municipal i que
siguin relatives als ciutadans podran ser actualitzades d’ofici, fet pel qual, quan
l’administració tingui coneixement, per part del propi interessat, el seu representant
o per part de tercers, de que les dades han estat modificades o que aquestes siguin
incompletes o inexactes, les podrà actualitzar.
3.- Les dades personals dels interessats una vegada s’esgoti la finalitat per les que
foren recavades, podran ser utilitzades amb finalitats estadístiques, històriques o
científiques.
4.- Les dades personals seran emmagatzemades de manera que permetin exercitar
el dret d’accés que li correspon al titular de les dades.
Article 4.- Drets dels interessats.
Seran drets dels interessats els que segueixen, sens perjudici d’altres previstos per
la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de les
normes relacionades o amb una específica incidència en la matèria:
a) Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
b) Conèixer la identitat i adreça del responsable del fitxer o del seu
representant.
c) No declarar sobre la seva ideologia, religió, creences, afiliació sindical, origen
racial, salut i orientació sexual, excepte que hi hagi consentiment per escrit del
titular d’aquestes dades o que una llei ho prevegi expressament.
d) El dret d’informació en la recollida de dades d’acord amb el que disposa l’article
5 de la Llei orgànica 15/1999.
Article 5.- Deure de secret.
La Corporació Municipal i el personal al seu servei, ja sigui en règim funcionarial,
laboral, contractació administrativa o concessió de serveis haurà de mantenir en
secret les dades que pertanyin als ciutadans i té el deure de guardar- les, més enllà
de la vigència de la vinculació contractual.
Article 6.- Comunicació de dades i procediment.
1.- Amb caràcter general queda prohibida la cessió de dades a terceres persones, ja
siguin persones físiques o jurídiques, que estiguin interessades en obtenir les dades
que pertanyen al titular d’aquestes sense el seu consentiment.
2.- El consentiment del titular perquè siguin cedides les dades és revocable. Si
sol·licitades les dades per un tercer, el titular autoritza a l’administració municipal
perquè siguin cedides les seves dades, la revocació del consentiment no operarà si
fos posterior a la comunicació que realitzés l’administració al sol·licitant. Si la
revocació del consentiment és anterior a la cessió de les dades, aquestes no podran
ser cedides.
3.- Tot i això podran ser cedides, entre d’altres, en els casos següents:
- Quan vingui expressament establert per una norma amb rang de llei.
- Quan siguin sol·licitades per administracions públiques o autoritats judicials que
actuïn dins les competències que tenen atribuïdes.
- Quan siguin sol·licitades per les forces i cossos de seguretat de l’Estat o pels
Mossos d’Esquadra, quan quedi acreditat que actuen dins un expedient
d’investigació o dins les seves competències i els agents s’identifiquin com a tals.
- Per casos de força major: s’entenen com a tals les catàstrofes naturals tals com
incendis, inundacions, llampecs i crescudes de rius, recs o torrents.
4.- Queda expressament prohibida la cessió de dades, a tercers, persones físiques,
quan el seu objecte sigui la transmissió de béns mobles o immobles de qualsevol
tipus, les relacions de tipus privat no previstes expressament per aquesta
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ordenança, per una norma amb rang de llei o per la normativa de protecció de
dades aplicable.
5.- Podran ser lliurades les dades a empreses subministradores de serveis públics
sempre que quedi acreditada la necessitat de la sol·licitud que efectuïn les referides
empreses i amb el dictamen favorable dels serveis jurídics de la Corporació, d’acord
amb el que disposa l’article 12 de la Llei orgànica 15/1999.
Article 7.- Accés a les dades.
1.- El titular de les dades té dret a accedir a les seves dades, i per tant a sol·licitarles i obtenir-les gratuïtament. Aquest accés es podrà fer mitjançant la seva
visualització o amb l’obtenció de reproduccions de les dades i certificacions de les
mateixes.
2.- La consulta podrà ser efectuada en intervals no inferiors als dotze mesos,
excepte que pel titular s’acrediti un interès legítim o una causa de força major o cas
fortuït.
3.- No es podrà exigir cap contraprestació dinerària al titular de les dades quan
exerceixi els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
4.- Quan sigui sol·licitat l’accés a les dades pel representant de l’interessat, es farà
prèvia acreditació de la representació amb què s’actua. Aquesta representació
haurà de ser acreditada per escrit, amb signatura original del titular de les dades i
fotocòpia del seu DNI.
Article 8.- Rectificació o cancel·lació de dades
Les dades del titular també podran ser rectificades o cancel·lades a instància de
l’interessat o quan l’administració actuï d’ofici. En cas que s’actuï a instància de
l’interessat, l’Administració haurà de rectificar les dades en un termini màxim de
deu dies. Respecte de la cancel·lació de les dades, en el cas de fitxers que no
estiguin vinculats a l’exercici de potestats públiques, l’Administració les haurà de
bloquejar i les podrà tenir a la seva disposició durant el termini de prescripció de les
responsabilitats jurídiques que es derivin del tractament d’aquestes.
Capítol III: Fitxers de titularitat municipal i règim aplicable.
Article 9.- Fitxers municipals.
1.- Els fitxers municipals on consten les dades dels ciutadans són els que s’indiquen
als annexos, i els correspon adoptar les mesures de seguretat que consten a cada
una de les fitxes.
Capítol IV: Del document de seguretat
Article 10. El document de seguretat
1.- El responsable del fitxer o tractament elaborarà un document de seguretat que
recollirà les mesures de tipus tècnic i organitzatiu d’acord amb la normativa de
seguretat vigent que serà d’obligat compliment per al personal d’accés als sistemes
d’informació.
2.- El document de seguretat tindrà com a mínim els aspectes detallats a l’article
88.3 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre.
Disposició Final. La present ordenança entrarà en vigor una vegada publicada en el
Butlletí oficial de la província i transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a
l’article 65 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril.”
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que realment resulta un tema complicat, i de fet existien casos
en què s’inculcava la llei de forma palesa, que a ells també els havia succeït no
poder accedir a informació a la que tenien dret. Que tot plegat, d’inici no els sembla
malament, com a base, però hauria de formar part d’un treball més profund,
començant per un sistema informàtic millor, més clar, lineal i fefaent.
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L’alcalde contesta que coincideix en l’apreciació del regidor però que existien dades
com les que es referien a les propietats, que són publiques, i permeten conèixer la
titularitat i càrregues dels immobles.
El Sr. Blanch referent a les publicacions i accessos indeguts, que vol recolzar
l’actuació dels funcionaris de l’ajuntament, ja que tenen l’obligació d’observar la
màxima discreció per l’accés que tenen a la informació, i en tot cas, si s’han de
depurar responsabilitats, el govern ho farà.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprovà amb el vot favorable de sis
regidors de CiU, dos del PSC, i un regidor del PP i un regidor d’ICV-EUIA.
S’abstenen de votar els tres regidors de d‘I-ERC.
6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA MUNICIPAL: TRANSFORMACIÓ D'UNA
PLAÇA DE PERSÓNAL FUNCIONARI TAG, SUBGRUP A2 EN UNA PLAÇA DE
PERSONAL FUNCIONARI TAG, SUBGRUP A1
L’alcalde manifesta que es tracta d’esmenar un error, al estar classificada una
funcionaria en un subgrup diferent del que li correspon, i al que precisament ha
ingressat.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com
segueix:
1.- ANTECEDENTS DE FET
En la vigent plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana hi
figura la plaça de personal funcionari Tècnic d’Administració General, subgrup A2.
Vist l’informe de data 29 de juliol de 2013, sobre l’anàlisi i propostes de millora dels
instruments de planificació i gestió de recursos humans de l’ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, realitzat pel Servei d’assistència a l’organització Municipal de la
Diputació de Barcelona.
L’autoorganització s’exerceix servint els interessos Aquest informe posa de manifest
la necessitat de modificar la plantilla vigent en el sentit d’amortitzar la plaça de
personal funcionari de l’Escala d’administració General intitulada de Tècnic
d’administració General del subgrup A2 i crear una de Tècnic d’administració
General del Subgrup A1, en base a allò que s’estableix al capítol 3 del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de
les entitats locals i a la disposició addicional setena del decret legislatiu 1/1997, de
31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, en
congruència amb els requisits a més amb els requisits previstos per a la provisió de
la mateixa plaça.
Vist que es dona trasllat de l’expedient al representant dels treballadors en data 21
de gener de 2014.
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2.- FONAMENTS JURÍDICS
1.- Es conseqüència del principi d’autonomia municipal reconegut a l’article 140 de
la Constitució, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals tal com
estableix l’article 4art de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 8, núm. 1, del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
públics que els són encomanats i d’acord al principi d’eficàcia, en virtut de l’article 6
de la Llei de bases i l’article 7, núm. 1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
2.- En l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització
es desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (articles 283 i
següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
L’article 27, punt 1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei dels ens locals permet la modificació de la plantilla
amb posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per
respondre a l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió i millora dels
existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a
criteris d’organització administrativa interna”.
3.- D’acord amb l’informe de 29 de juliol de 2013 sobre l’anàlisi i propostes de
millora dels instruments de planificació i gestió de recursos humans de l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, realitzat pel Servei d’assistència a l’organització
municipal de la Diputació de Barcelona, caldria substituir la plaça funcionarial de
Tècnic d’Administració General, de l’Escala d’Administració General; Subescala
Tècnica, Grup A, Subgrup A2, per la de Tècnic d’Administració General, de l’Escala
d’Administració General; Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup A1 i donat que la
plaça vigent està ocupada per funcionària de carrera, que té tots els requisits del
subgrup A1, en congruència amb els requisits per l’accés a la plaça, s’ha de
mantenir a aquells funcionària en els seus drets circumstàncies totes elles que
determinen que la modificació de la plantilla ho sigui per transformació d’una plaça
en una altra.
4.- La tramitació de la modificació de la relació de exigeix: aprovació inicial pel Ple
(article 52, núm. 2, j) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, exposició pública previ anunci al BOP o al DOGC en el seu cas, per
termini de quinze dies, considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini
no es presenten reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les (article 169 de la llei d’hisendes locals). De l’acord
d’aprovació definitiva s’ha de trametre còpia al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies i s’ha de publicar íntegrament
al BOP i al DOGC (article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya).
5.- L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana no té en vigor la relació de llocs de
treball. Tanmateix, de conformitat en els fonaments fàctics i jurídics d’aquesta
proposta i perquè figuri en la relació de llocs de treball en el moment en que
aquesta sigui sotmesa a l’aprovació pel Ple, el lloc de treball equivalent a la plaça
de Tècnic/a d’Administració General, A1 correspondria al següents lloc de treball:
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-

TAG (Tècnic d’administració General), subgrup A1, nivell de complement
de destí 21 i dedicació normalitzada, reflectit en la fitxa de lloc de treball
SG20, que s’annexa aquesta proposta.

-

Fixar el complement específic en la quantia mensual de 604,47 euros, de
resultes de la valoració realitzada en els termes exposats a la part
expositiva.

La retribució del lloc de treball seria, desglossada per conceptes, la següent:
-

Salari Base A1: 1.109,05 euros/mes per dotze mensualitats
Nivell de destí 21: 473,35 euros/mes per catorze mensualitats
Complement específic: 604.47 euros/mes per catorze mensualitats

-

Pagues extraordinàries: 684,36 euros per dues mensualitats

Vist l’informe adjunt així com el de la Secretaria, i l’esmentat del Servei
d’assistència a l’organització municipal de la Diputació de Barcelona, aquesta
Comissió Informativa dictamina per a la seva proposta al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de personal, amb
l’objecte de TRANSFORMAR la plaça de personal funcionari de Tècnic/a
d’Administració General , de l’Escala d’Administració General; Subescala Tècnica,
Grup A, Subgrup A2, en la plaça de personal funcionari de Tècnic/a d’Administració
General, de l’Escala d’Administració General; Subescala Tècnica, Grup A, Subgrup
A1.
Segon.- DESCRIURE el lloc de treball equivalent a aquella plaça per la seva inclusió
quan es sotmetí a aprovació del Ple la relació de llocs de treball, com: Tècnic
d’Administració General (TAG), subgrup A1, nivell de complement de destí 21 i
dedicació normalitzada, reflectit en la fitxa de lloc de treball SG20, annexa a aquest
acord, amb un complement específic mensual de 607,47 euros.
I en conseqüència aprovar la retribució del lloc de treball que seria la següent:
-

Salari Base A1: 1.109,05 euros/mes per dotze mensualitats
Nivell de destí 21: 473,35 euros/mes per catorze mensualitats
Complement específic: 604.47 euros/mes per catorze mensualitats

-

Pagues extraordinàries: 684,36 euros per dues mensualitats

Tercer.- SOTMETRE L’ACORD ANTERIOR A INFORMACIÓ PÚBLICA per termini de
quinze dies als efectes de que es puguin formular reclamacions o suggeriments,
considerant-se aprovat definitivament si dins aquest termini no es presenten
reclamacions. En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre
les al·legacions i procedir en el seu cas a l’aprovació definitiva..
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Quart.Aprovada definitivament la modificació de la plantilla del personal,
TRAMETRE còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
el termini de trenta dies i publicar-ho íntegrament al BOP i al DOGC (article 283 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya).
Sense intervencions, la proposta es posa a votació essent aprovada pel vot
favorable de sis regidors de CiU, dos del PSC, i un regidor del PP i un
regidor d’ ICV-EUIA. S’abstenen de votar els tres regidors de d‘I-ERC.
7.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PER L'ALIENACIÓ DE DUES PARCEL·LES
MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA
L’alcalde manifesta que l’expedient de permuta tramitat per l’alienació de les
parcel·les municipals, s’havia frustrat al comprovar el interessat els impostos que
per la transmissió hauria de satisfer. Ara, altres persones demanaven parcel·les a
Can Magre, pel que resulta convenient tramitar l’expedient per vendre-les en
subhasta pública.
La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com
segueix:
“Donat compte de l'expedient instruït per a l'alienació, per procediment obert
mitjançant subhasta dels immobles de propietat municipal consistent en dues
parcel·les (núms. 13 i 14) al carrer Narcís Monturiol, núm. 16-18, del polígon de
Can Magre.
Atès l'Informe de Secretaria, en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per a l'alienació.
L'informe del Tècnic Municipal en el que s'efectua la taxació dels immobles pel valor
de 332.365,44 euros.
Atès l'informe d'Intervenció del qual es dedueix que el valor del bé immoble suposa
un 4,8% del pressupost ordinari d’ingressos del pressupost prorrogat de
l’Ajuntament aplicable a l’exercici 2014.
Atesos els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques que
regeixen la licitació,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORD:
PRIMER.- Iniciar l'expedient d'alienació dels béns immobles consistent en dues
parcel·les (núm. 13 i 14) al carrer Narcís Monturiol, núm. 16-18, del polígon de Can
Magre, propietat de l'Ajuntament, per procediment obert i mitjançant convocatòria
de Subhasta Pública.
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SEGON.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regiran l'alienació per
subhasta dels béns immobles, així com el de Prescripcions Tècniques on es descriu
detalladament l’esmenta’t bé.
TERCER.- Aprovar com a tipus de licitació a l'alça el preu de 332.365,44 euros.
QUART.- Que es publiqui la licitació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'edictes de l'Ajuntament per tal que en el termini de 15 dies hàbils es presentin les
proposicions que s'estimin pertinents.
CINQUÈ.- Que es remeti l'expedient a la Comunitat Autònoma per tal que tingui
coneixement de la venda d’ aquests immobles.

Intervencions.
El Sr. Exojo manifesta que en l’expedient es podien reproduir les mateixes
al·legacions que en el de permuta, que la taxació que es va fer no complia els
requisits formals exigibles, que el procediment es va fer amb posterioritat a la
decisió d’adjudicació, i que s’havien pactat els preus. A més, ara existia l’agreujant
que l’ajuntament es queda sense la nau de Can Xena, i si l’adjudicatari també
decideix que haurà que pagar molts impostos, s’haurà de tornar a rebaixar el preu.
D’ aquest forma l’ajuntament s’anava desprenent del seu patrimoni, i quan en el
futur necessiti algun immoble, haurà de pagar dues i tres vegades el que havia
obtingut. Per això la subhasta no s’hauria de fer ara, i esperar a que el preus dels
immobles es recuperin.
L’alcalde contesta que no s’havia fet cap
subhasta és el mateix que a l’anterior
govern tampoc no ha efectuat cap venda
que havia tret les parcel·les a la venta,
govern d’esquerra.

rebaixa de preu, que l’import mínim de la
expedient, i que fins la data, l’equip de
de patrimoni, i al contrari, precisament, el
i per dues vegades, havia estat l’anterior

El Sr. Blanch manifesta respecte a la intervenció de l’alcalde que efectivament en el
mandat anterior havien tret a subhasta per dues vegades les parcel·les, però ho
feien per un motiu: el casal dels joves, que es feia al costat del pavelló. Ara, no
poden estar d’ acord en aquesta subhasta, i votaran en contra. Això es perquè quan
es proposava la permuta, almenys s’intercanviaven patrimonis i l’ajuntament es
quedava amb l’immoble que ara ocupa magatzem municipal. Amb la subhasta
l’ajuntament efectivament rebrà uns diners, i es gastarà el que pertoqui, però no és
equiparable a disposar d’un patrimoni, que a més, es valoritzarà amb el temps.
L’alcalde diu que cal tenir en compte que malgrat que no es faci la permuta
l’ajuntament encara disposa d’un període de 12 anys per gaudir del magatzem, i
també caldrà veure l’evolució de l’economia. Respecte al destí, diu que si en
l’anterior mandat volien prioritzar el disposar d’un casal de joves, en aquest mandat
es pretenia complir amb les obligacions i fer front al pagament de les factures.
El Sr. Ferrés demana si es podien licitar les parcel·les estant llogades. L’alcalde li
contesta que de les dues, una està arrendada, i aquesta situació és legal, i
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s’adverteix en les condiciones de la subhasta, havent-se de respectar per
l’adjudicatari fins el termini de vigència del contracte.
El Sr. Gonzalo manifesta que intervé per explicar els motius pels que votarà en
contra de l’aprovació. Un per coherència amb el vot també contrari, que formula en
la permuta, al escollir-ne de entre les dues taxacions existents la d’import més
baix. El segon, més important, precisament perquè no podia compartir l’argument
de l’alcalde, ja que els diners que es puguin obtenir en la subhasta, no es
destinarien a pagar factures, que ja es paguen al haver-se acollit l’ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana a les successives disposicions i crèdits especials pel
pagament a proveïdors, sinó per retornar aquests diners als bancs. Personalment
entén que aquesta no ha de ser la prioritat, i hauria d’estar al darrere d’altres, com
per exemple, el mencionat casal de joves.
L’alcalde contesta que en qualsevol cas, el ciutadà sortirà beneficiat perquè si
aquests diners serveixen per amortitzar crèdits, els que tenien aquesta finalitat es
podran destinar a finançar inversions.
Posada a votació la proposta obté el vot favorable de 5 regidors de CiU, i
un regidor del PP. Voten en contra els 3 regidors d’I-ERC, dos del PSC, i un
regidor d’ICV-EUIA. S’absté de votar el regidor de CiU, Sr. Miquel Moret.
Per persistir l’empat, s’aplicà el vot de qualitat de l’alcalde, i la proposta és
aprovada.
8.- PROPOSTA D'ACORD DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI PER
DELEGAR A LA GENERALITAT LA COMPETÈNCIA PER A CELEBRAR UN
REFERÈNDUM SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
La Sra. Valls diu que vist el procés seguit per la majoria del poble de Catalunya que
demana cada vegada més i amb fermesa, lliure i democràticament, determinar el
seu futur mitjançant una consulta; les decisions preses per la Cambra Catalana que
va aprovar la declaració de sobirania i el dret a decidir; i per presentar a la Mesa
del Congres dels Diputats la proposició de Llei orgànica de delegació a la
Generalitat de Catalunya de la competència per convocar un referèndum sobre el
nostre futur polític; es presenta la següent proposta:
“El 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament va
constatar la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Aquesta resolució
va ser reafirmada de manera clara i inequívoca posteriorment a les eleccions al
Parlament del 25 de novembre.
En aquesta direcció, el 23 de gener de 2013 la Cambra catalana va aprovar la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per iniciar el
procés per fer efectiu l’exercici del dret dels ciutadans i les ciutadanes a decidir el
seu futur polític col·lectiu.
En compliment d’aquest mandat i apel·lant a la qualitat democràtica del país, en la
darrera sessió del 16 de gener de 2014, el Ple del Parlament ha aprovat per una
àmplia majoria de 87 vots a favor, 43 vots en contra i 3 abstencions la proposta per
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a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la Proposició de llei orgànica de
delegació a la Generalitat de Catalunya de la competència per autoritzar, convocar i
celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya amb el següent article
únic:
1. Es delega a la Generalitat de Catalunya la competència per autoritzar,
convocar i celebrar un referèndum consultiu perquè els catalans i catalanes
es pronunciïn sobre el futur polític col·lectiu de Catalunya, a partir dels
termes que s’acordin amb el govern de l’Estat i de les condicions que
s’exposen en els apartats següents.
2. El referèndum s’ha de convocar i celebrar abans que finalitzi l’any 2014,
sense que coincideixi amb períodes electorals, ni amb una data d’alt
contingut simbolicopolític.
3. La convocatòria del referèndum la farà el Govern de la Generalitat.
4. El procediment per realitzar el referèndum i les seves garanties, seran les
que determina la legislació reguladora dels processos referendaris i
electorals, i, si s’escau, en el decret del Govern de la Generalitat que
convoqui el referèndum.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de
Diputats la Proposició de llei orgànica de delegació a la Generalitat de Catalunya de
la competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum sobre el futur
polític de Catalunya; aprovada pel Parlament de Catalunya el 16 de gener de 2014.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i als portaveus de tots els
grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i al Govern espanyol”Intervencions.
El Sr. Cabot que hi estan d’acord, perquè va en el sentit de donar fortalesa a la
reivindicació de la majoria del poble de Catalunya d’aconseguir que es pugui decidir
el futur amb la veu de tots els ciutadans i no tant sols amb la d’alguns
representants. Que li semblava molt bé que es presenti aquesta proposta i que es
faci, no tant sols de paraula i votant, sinó també treballant perquè sigui possible,
encoratjant a tots a seguir treballant en aquest sentit.
El Sr. Blanch que també donen suport, perquè si el ciutadans no podien exercir el
dret a poder pensar i decidir, semblaria absurd fins i tot estar al Ple, i els ciutadans
de Catalunya tenen tot el dret a decidir.
El Sr. Gonzalo que també s’afegeix i recolza les opinions expressades, i el fet que la
Generalitat tingui cobertura legal per demanar l’opinió dels ciutadans de Catalunya,
que li sembla un dret elemental.
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El Sr. Montes que amb independència de la seva opinió personal, seguint les
directrius del partit, votaria en contra d’aquest acord i dels similars que es
tractarien a continuació.
Posada a votació fou aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU, tres d’IERC, dos del PSC, i un d’ICV-EUIA. Vota en contra el regidor del PP.

9.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE
CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA A CATALUNYA

L'ACORD

RELATIU

A

LA

La Sra. Valls presenta la següent declaració:
“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants
electes per la ciutadania de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, vol manifestar:
1.
La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya
decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2.
El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya,
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3.
La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí”.
Intervencions.
El Sr. Cabot que al igual que l’anterior hi donen suport.
El Sr. Blanch que també ho aproven, però que es parla d’esdevenir un estat
independent, i la formulació de la pregunta permet diferents respostes,
independents, federals, confederals, etc., perquè alguns socialistes no estan per la
independència.
El Sr. Gonzalo que no es podia estar en contra respecte al fet que es demani a la
gent pel futur que vol.
Posada a votació és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU, tres d’IERC, dos del PSC, i un d’ICV-EUIA. Vota en contra el regidor del PP.
10.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'ADHESIÓ DEL MUNICIPI ALS
ACTES DEL TRICENTENARI
La Sra. Valls diu que a propòsit de complir-se tres cents anys dels fets de 1714, i la
fi de les llibertats a Catalunya, s’efectua la commemoració, que tindrà un ressò
molt important a tot el país.
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La proposta és:
Enguany es commemoren els tres-cents anys dels fets de 1714, la derrota de
Barcelona i Cardona i amb aquesta la de Catalunya, després de mesos de setge.
Aquesta derrota va representar la voluntat d’assimilació de Catalunya i el seu ofec
polític i econòmic, amb la desaparició de les nostres institucions seculars i bona part
del nostre ordenament jurídic implantant les lleis de Castella, la creació de nous
impostos a Catalunya fins aleshores inexistents, com el Cadastre, i l’augment
irracional d’altres a diferència del que passava a la resta de territoris de la Corona.
L’entrada en vigor del decret de Nova Planta l’any 1716 va reafirmar aquella
voluntat de fer desaparèixer el sentiment de Catalunya com a nació.
Durant aquests tres-cents anys hi ha hagut episodis continuats d’opressió política
contra Catalunya i en l’actualitat el govern de l’Estat duu a terme una política
clarament recentralitzadora, envaint competències de la Generalitat i amb una
manifesta hostilitat envers la nostra llengua i la nostra cultura, definida
públicament i sense complexes en el Congreso de los Diputados pel ministre José
Ignacio Wert afirmant que volia “españolizar a los niños catalanes”.
Entenem que la commemoració del Tricentenari és plenament necessària, amb els
objectius de promoure la memòria dels orígens i les causes del present a través de
fets clau de història de Catalunya, per una banda, i, per l'altra, aprofitar la
commemoració per suscitar un debat sobre el present i futur col·lectius.
En aquest sentit, el Tricentenari es fonamenta en quatre pilars: commemorar uns
fets històrics, imaginar de nou el futur de Catalunya, cohesionar la ciutadania en un
projecte de futur compartit i projectar Catalunya.
Les activitats previstes al voltant del Tricentenari inclouen un ventall immens
d’àmbits, des del cultural fins a l’econòmic, i on els diferents actors de la societat
catalana hi tenen un paper, des de les institucions, fins a les escoles, passant per
tot el teixit associatiu.
Ara més que mai, amb la voluntat majoritària del poble de Catalunya per exercir el
dret a decidir i a les portes d’uns consulta sobre el futur polític del nostre país,
proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adherir-se i donar tot el suport als actes del Tricentenari que s’organitzin
des de les institucions i des de la societat civil.
Segon.- Impulsar i organitzar al nostre municipi diferents actes commemoratius,
procurant implicar-hi a les entitats, associacions i ciutadans.
Tercer.- Adoptar per aquest any 2014 el logotip del Tricentenari en tota la
correspondència oficial de l’ajuntament i en els fulletons, programes i altres en que
hi figuri l’escut del municipi.
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Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Assamblea
Nacional Catalana i a les entitats municipalistes.
Intervencions.
El Sr. Cabot que naturalment estan d’acord en tot, recalcant que l’aspecte més
rellevant pel poble era el d’organitzar actes i fer partícip a tota la ciutadania, essent
una bona ocasió per participar i trobar-se junts en aquests esdeveniments, i que
des de el govern municipal s’impulsés la participació i que també s’hi impliqués.
L’alcalde contesta que sens dubte, així es farà.
El Sr. Gonzalo que també ho aprova i que 1714 és una data singular que diferencia
un abans i un desprès a Catalunya, però que en general, i arreu, la historia la fem
en part, segons el que el temps demana, i voldria que 1714 no anés en contra de
ningú, perquè llavors els Borbons van posar a Catalunya en aquesta situació, però a
la resta de l’estat també ho van fer, i la gent de León o Guadalajara han patit i
estat víctimes durant tres cents anys de la monarquia borbònica
Posada a votació és aprovada amb el vot favorable de sis regidors de CiU,
tres d’I-ERC, dos del PSC, i un d’ICV-EUIA. Vota en contra el regidor del PP.
11.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE
DEMARCACIÓ I DE PLANTA JUDICIAL
L’alcalde diu que la presentació és a instancies del Col·legi d’Advocats de
Granollers, per entendre que amb aquesta nova disposició s’implantarien una sèrie
de mesures que perjudicarien als ciutadans, contemplant entre d’altres, la
desaparició dels jutjats de pau, i trasllats dels Jutjats de Granollers a Barcelona.
Com sigui, que això afectaria a la qualitat de la justícia i també aniria en perjudici
dels ciutadans, s’atén la petició, i es sotmet a consideració del Ple, la següent
proposta:
“Vista la moció presentada pel Col·legi d’Advocats de Granollers, que es transcriu a
continuació:
Des del govern de l’Estat s’està promovent una reforma de la Llei de Demarcació i
de Planta, que és la llei que organitza l’estructura judicial a tot el territori.
L’avantprojecte de llei preveu que els jutjats de Granollers acabin desapareixent i
s’acabi traslladant tota l’activitat judicial a la ciutat de Barcelona. A més, a més
l’avantprojecte també preveu la total supressió dels Jutjats de Pau eliminant
definitivament el servei i obligant als ciutadans a desplaçar-se fins a Barcelona per
a qualsevol tràmit que estigui relacionat amb el món de la justícia. El motiu que
dóna el Ministeri de Justícia es en caràcter econòmic, en l’estalvi d’edificis judicials i
en una suposada racionalització de la plantilla judicial. Criteris econòmics que no
han tingut en compte les fortes despeses que acaben repercutint en el propi
ciutadà, que s’haurà de desplaçar per fer gestions judicials bàsiques, o sense tenir
un estudi de l’impacte econòmic d’empobriment que pot suposar per a la nostra
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comarca, suprimit els jutjats i jutges de pau. Aquesta decisió suposarà, a més,
centralitzar la justícia en unes macro-ciutats sense que garanteixi la major eficàcia
de la mateixa.
Des del Col·legi d’Advocats de Granollers, volem demanar a tots els municipis de la
nostra comarca i partit judicial que aprovi una moció en contra d’aquest
avantprojecte de llei, i que facin arribar la moció al Ministeri de Justícia amb còpia a
aquest Col·legi. Opinem que no s’ha de valorat suficientment l’impacte que pot tenir
aquesta reforma i s’ha menystingut la realitat social, econòmica i cultural de la
nostra comarca.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig total de l’Ajuntament a l’avantprojecte de llei que
el Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de
<<Anteproyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la
Administración de justicia y del Registro Civil>>.
SEGON.- Donar suport al Col·legi d’Advocats de Granollers en allò que sigui
necessari per tal que es continuï desenvolupant l’activitat judicial en els jutjats
situats a l’edifici judicial de Granollers, així com el manteniments dels jutjats de
pau i agrupacions del partit judicial de Granollers.
TERCER.- Demanar al Ministeri de Justícia que explori altres vies de
modernització de la justícia sense que s’allunyi del criteri de proximitat al
ciutadà i que aquells serveis que es puguin agrupar, com són el servei de
comunicacions i el d’execucions, es facin dins els edificis judicials existents, amb
la finalitat d’optimitzar i agilitzar la justícia.
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Justícia, al Congrés dels
Diputats i el Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Justícia, així
com al Col·legi d’Advocats de Granollers i al Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya”.
Intervencions.
El Sr. Cabot que votaran afirmativament a favor de la proposta, entenen que la llei
va en la línea de la majoria de propostes que fa el Govern Central en els últims
temps, intentant desdibuixar les diferències de cada nació dintre del territori
espanyol, i que s’havia de fer tota la pressió des dels ajuntaments i tots els
estaments, perquè això no sigui possible, treballant perquè algun dia tot això es
decideixi aquí, i no des de Madrid.
El Sr. Gonzalo que el trasllat dels jutjats de Granollers a Barcelona seria molt
perjudicial per la quantitat i varietat d’assumptes que es tracten.
Posada a votació és aprovada per unanimitat, al votar favorablement sis regidors
de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP, i un d’ICV-EUIA.

Pàgina 19 de 36

12.-PROPOSTA
D'ACORD
RELATIVA
A
L'ADOPCIÓ
MUNICIPALS PER A GARANTIR EL DRET A L'HABITATGE

DE

MESURES

El Sr. Gonzalo presenta la moció, aclarint però que es formula a instàncies de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, encara que tots els grups la havien assumit.
Manifesta que és una Moció important perquè a més de l’Ajuntament aprovant-la,
mostrava la seva solidaritat i recolzament als afectats, cosa que tindrà efectes
pràctics. El cas és que els bancs, mitjançant els desnonaments, augmenten el seu
considerable patrimoni de vivendes, però moltes d’aquestes vivendes resten buides,
ja que malgrat la baixada de preus al mercat, continuen inaccessibles per a molta
gent. Ara, la llei aprovada pel Parlament de Catalunya permet als ajuntaments
imposar sancions a les entitats que tenen vivendes buides, i es pot generar un
canvi de situació, posant en el mercat més habitatges i facilitant l’accés, tant de
compra com de lloguer. Que resulta molt satisfactòria l’aprovació i agraeix a tots
que s’aprovi per unanimitat.
MOCIÓ
PER
LA
SANCIÓ
DELS
IMMOBLES
DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES
EMPRESES

I

PERMANENTMENT
ALTRES GRANS

INTRODUCCIÓ
L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones,
que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la
impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i
centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge
digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema,
pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre
2013, a l'Estat Espanyol, ja s'ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les
quals 96.927 a Catalunya. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors
de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034
primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115
desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat
Autònoma que encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com
de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013
s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d'emergència habitacional que
constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia
l'informe Emergencia Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori
DESC, aquesta situació es veu agreujada pel fet que l'estat espanyol és el país
d'Europa amb més habitatge buit, 13,7% del parc total – 3 milions i mig de
pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de 2011 - i amb un parc social
d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -.
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Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la
ciutadania.
El context descrit i la situació d'emergència en que es troba gran part de la població
s’està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als
municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat
social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la
problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les
entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable
de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a
conseqüència d'execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de
que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a
lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers
d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció
social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret
de propietat.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra,
rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de
l'Estat
a
través
del Fons de
Reestructuració
Ordenada Bancària (FROB),
i del traspàs
d'actius
al
anomenat ”banc
dolent”,
la Societat de
Gestió
d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però,
la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de
la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no
han implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que
possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen
exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE. Encàrrec als
poders públics que reiteren l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC)
i 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de
recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en
mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de
l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús
antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de
l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions
locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les
necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes
corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar
l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat
procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC)
estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació
permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en
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aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu
per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar
els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les
administracions han d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels
immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de
garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la
reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació
d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració
Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de caràcter
fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de
qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració
hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els
articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada
amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix
l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s’hauran de destinar al
finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar
d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat
per una situació d'emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l'aprovació
dels següents acords per part del Ple municipal:
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la
legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb
l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el
planejament existent , que contempli i reguli degudament les mesures de foment
per a evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges enumerades a
l’article 42, de la llei 18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'Inspecció a fi de detectar, comprovar i
registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació,
començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.
Aquesta tasca es pot fer a través del creuament de dades en disposició de
l'administració i l'atorgament d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una
inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest
procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una
situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de
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l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu,
caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot
informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme l’administració per
facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros,
tal i com determina l’article 113.1 de la llei 18/2007, prèvia advertència, si
transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a
corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb
la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que subscriu tot el que ha dit el Sr Gonzalo, i que aquesta no és
una moció més, sinó que és molt important, perquè després d’un any madurant-la
tots estan d’acord i s’implica l’ajuntament. És un tema complicat i sensible ja que
afecta els més dèbils, i també fa justícia social perquè les multes les pagaran els
bancs, que eren el que han estat extraient els diners i especulant. Ara, com a
Corporació, s’han de fer algunes tasques, com comprovar i registrar els immobles
en estat permanent de desocupació; instruir els procediments administratius
contradictoris per determinar els fets; i s’han d’imposar fins a tres multes
coercitives si no s’arriba amb un acord. Per tot, considera tant important la moció i
els fa sentir-se molt orgullosos de pertànyer al Consistori.
El Sr. Blanch afegeix un reconeixement explícit a totes les persones que formen
part de la plataforma, perquè dediquen tots el seus esforços a defensar la justícia
social i a les persones més desfavorides. Davant el sistema, la especulació, i els
rescats dels bancs que han hagut de fer els ciutadans espanyols, cal el
reconeixement de la plataforma i els seus components.
L’alcalde
reconeix
la millor
puntuals

manifesta que comparteix totes les manifestacions realitzades, i també
i agraeix la tasca efectuada per la plataforma, reiterant que compten amb
disposició de l’ajuntament i la seva personal per resoldre els problemes
que es puguin plantejar i que són molt greus pels afectats.

Posada a votació és aprovada per unanimitat, al votar favorablement sis
regidors de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP, i un d’ICV-EUIA.

13.- PROPOSTA DE SUPORT A LA CAMPANYA DE
SIGNATURES "SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA"

RECOLLIDA

DE
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La Sra. Valls diu que la moció es presenta per la majoria dels grups del Consistori,
que parteix de l’Associació Municipis per la Independència i l’Assemblea Nacional
Catalana, que han acordat organitzar una campanya de recollida de signatures per
convocar un referèndum d’autodeterminació.
La proposta és com segueix:
“Atès que les associacions AMI (Associació Municipis per la Independència) i ANC
(Assemblea Nacional Catalana) en coordinació, han acordat organitzar
conjuntament una gran jornada a tots els municipis de Catalunya els dies 22 i 23
de març de 2014. Aquesta campanya de recollida de signatures, denominada
“Signa un vot per la independència, es planteja com una jornada que té com a
objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés per a
la consulta a Catalunya, així com fer divulgació mediàtica de la importància
estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se
als seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament, de donar suport a la campanya descrita, es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa
un vot per la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de
març de 2014.
Segon.- Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de
signatures.
Tercer.- Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament
en la campanya ‘Signa un vot per la independència’.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c.
Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat”
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que desitja fer uns matisos, perquè aquesta Moció a més
d’apel·lar a la democràcia, designa quina és l’opinió dels votants: que es vol una
consulta, i que el resultat sigui positiu. El que es demana és una consulta
democràtica i la democràcia no ha de fer por. També informa que amb anterioritat
a Santa Eulàlia de Ronçana ja s’havien fet recollides de firmes, i mostra tot el
suport a l’Associació Municipis per la Independència, de la que també forma part
l’ajuntament, entenent que la independència és el millor camí pels catalans.
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El Sr. Blanch diu el PSC dona llibertat de vot, però que ara no es tracta del dret a
decidir, sinó d’una campanya per fer una recollida de signatures per promoure la
independència, el que no té sentit per a les persones que no pensen en clau
independentista, i no han de recolzar-la. De forma particular, s’abstindria.
El Sr. Gonzalo subscriu la intervenció del Sr. Blanch, tot i mostrar-se partidari de
cedir la sala de plens i altres espais per la campanya de recollida de firmes, però
tenia més dubtes envers el suport explícit a la independència.

Posada a votació, s’aprova pel vot favorable dels sis regidors de CiU, els
tres d’I-ERC. I el regidors del PSC, Sr. Marti Ferresi Olle. S’abstenen de
votar el regidors del PSC, Sr. Joaquim Blanch Conejos, i el regidor d’ICVEUIA. Vota en contra el regidor del PP.
14.- MOCIÓ PEL REFORÇAMENT DE LA CREDIBILITAT I CLAREDAT DEL
COMPROMÍS DE PARTITS I CÀRRECS ELECTES EN LA DEFENSA DE LA
DEMOCRÀCIA DE LA VOLUNTAT MAJORITÀRIA DE LA NACIÓ CATALANA
El Sr. Cabot diu que han anat recolzant totes les mocions de reforçament de la
identitat catalana, però hi ha partits que clarament no les recolzen, i com que s’ha
de ser clar i coherent, i més quan es tracta de fets cabdals per a tots, i per al país,
el grup I-ERC s’ha decidit a presentar la moció, que en cap cas anava en contra de
ningú a nivell personal, i que literalment transcrita diu:
“Estem a l’entrada del 2014, un any en que, tot i les grans dificultats econòmiques
que patim i la baixíssima credibilitat de la classe política provocada bàsicament pels
cassos de corrupció i l’ambigüitat i poc rigor a l’hora de defensar els compromisos
electorals presos, una amplíssima majoria de Catalans hem posat moltes
esperances i il·lusions que, estem segurs, portaran el nostre país a poder exercir el
seu dret a decidir la seva sobirania plenament. Aquest procés s’ha produït gràcies a
l’empenta i la força de moltíssimes persones i entitats de la societat civil, posant de
manifest la gran distància que hi ha entre la voluntat de la ciutadania i allò que
sovint defensen els partits polítics. Per això entenem que l’única manera d’acostar
la voluntat del poble a l’acció dels partits polítics és –a més d’eradicar la corrupció
de l’acció política a tots els nivells– la transparència, claredat, coherència i decisió a
l’hora de fer realitat els compromisos presos i defensar els interessos i les voluntats
de la majoria dels ciutadans, començant pels més dèbils, més quan aquestes
voluntats s’expressen massivament, democràticament i pacíficament. És clar que
en aquest moments hi ha partits polítics que, escoltades aquestes voluntats
expressades massivament pel poble català, han canviat el seu discurs i la direcció
de la seva acció política per posar-se al costat de la gent. Però hi ha altres partits
que ni han escoltat el clam dels ciutadans ni han entès res i, en comptes d’adaptar
el seu discurs a la voluntat expressada democràticament i pacíficament per la gran
majoria de ciutadans, volen imposar el seu criteri autoritàriament, negant i volent
impedir l’exercici del dret a votar sobre el seu futur col·lectiu sobre la relació amb
l’Estat espanyol. Entenem que tots els que estem il·lusionats i esperançats amb
aquest procés, que som l’immensa majoria dels partits representats en aquest
Ajuntament, no podem permetre que partits que no volen defensar
democràticament els seus plantejaments, que neguen el dret fonamental de tots els
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ciutadans d’expressar la seva voluntat a les urnes i volen imposar autoritàriament
els seus criteris, fins i tot castigant la nostra llengua, amb mesures totalment
antidemocràtiques i fora de lloc –com són el tancament de les emissions de
Catalunya Radio, TV3 i Canal 9 al País Valencià, o la prohibició de la senyera o del
català com a llengua vehicular a les escoles de les Illes Balears– o pretenent
imposar els continguts dels currículums escolars a casa nostra, tinguin espai al
govern de les nostres institucions com és el cas d’aquest Ajuntament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Excloure del govern municipal al Partit Popular i retirar qualsevol
responsabilitat de govern al seu representant.
Segon.- Manifestar el compromís de tots els partits que estem a favor del dret a
decidir del poble català el seu futur i la seva relació amb l’Estat espanyol, per
garantir la governabilitat de l’Ajuntament adoptant les mesures necessàries per
assegurar l’estabilitat del govern fins a final de la legislatura amb un acord el més
ampli possible.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els ajuntaments i institucions on el Partit
Popular formi part del govern.
Intervencions.
El Sr. Gonzalo entén que el que s’hauria de demanar no és excloure a ningú, sinó
demanar que es trenqui el pacte amb el PP. A més de existir moltes altres raons,
com la reforma labora o la de la llei de l’avortament, la negativa a la reforma de la
llei hipotecaria, privatitzacions, etc.. Per això i per mantenir el mínim de
coherència, recolzarà la Moció, i la votarà afirmativament, deixant al mateix temps
clar que al regidor del PP a l’ajuntament en absolut el considera representatiu del
tarannà que s’atribueix al PP i personalment el Sr. Montes gaudeix de la seva
consideració i afecte.
El Sr. Blanch recolza les manifestacions del Sr. Gonzalo, manifestant que no és una
qüestió personal sinó institucional.
La Sra. Valls diu que a CiU havien llegit amb atenció la moció i per entendre de què
es parla cal fer-ne un breu resum: remuntant-se a l’inici de la legislatura, quan per
superar la greu situació econòmica i de desendreç en que es trobava l’ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana es va assumir que el pacte amb el PP donaria
estabilitat i ajudaria a la difícil tasca que s’encetava. Cal recordar que es venia d’un
govern format per Esquerra i el PSC, els quals havien pres iniciatives que no es
consideraven correctes i tenien l’ajuntament organitzat de determinada manera,
que tampoc s’entenia com a correcta. Un cop CiU va accedir al govern, es va poder
comprovar la real situació de l’ajuntament, i de seguida es varen veure obligats a
prendre moltes decisions per tal d’intentar d’endreçar-ho. Es van prendre les
decisions escaients, com la de dotar a l’ajuntament d’una plantilla de personal justa
i adequada, i la d’ordenar l’economia amb pressupostos rigorosos, així com tenir
cura de les despeses. Avui en dia, desprès de tota la feina feta, el treballadors de
l’ajuntament poden efectuar el seu treball ordenadament, s’han cobert els llocs de
treballs necessaris i que estaven vacants, i s’ha prescindit dels que es podia,
racionalitzant les tasques. Tot això, no hagués estat possible sense un pacte amb el
PP, ja que el sentint comú impossibilitava l’acord amb els que precisament havien
fet les actuacions anteriors, i també perquè durant aquesta legislatura s’havien de
prendre, malgrat que a contracor, determinades decisions, necessàries però difícils i
impopulars. Allò no treu que des de CiU es comparteixi el criteri que es manifesta a
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la moció, en el sentit que des de Madrid, el PP ho fa malament per Catalunya, però
a nivell municipal cal distingir entre el que possibilita la governabilitat a
l’ajuntament, i la qüestió identitària que mai es posa en dubte. Per altra banda, i
com ha reconegut tothom i es comprova en les diferents iniciatives, reivindicacions
i adhesions efectuades per l’ajuntament, el pacte mai ha obligat a prendre
posicionaments contraris als ideals i al recolzament i foment del procés que es viu a
Catalunya. Entenent així, que CiU està a l’ajuntament en compliment del mandat
dels ciutadans i com a opció per portar els assumptes que afecten al poble de la
millor manera possible i aquest pacte ho permet sense impedir les reivindicacions
nacionals, no tindria sentit ni cap justificació el procedir de la manera que es
planteja a la moció. D’altra banda, sobta que l’alternativa que s’ofereix faci
propòsits de garantir l’estabilitat municipal, quan precisament I-ERC és qui ha
donat nombroses mostres d’incoherència, i tant sols per oposar-se a l’equip de
govern, vota en contra o s’absté de forma incomprensible en assumptes com ara el
calendari de festes o la reelecció del jutge de pau, encara que es tracti d’una
persona sempre qüestionada. Finalment manifesta la regidora que el grup d’I-ERC
no inspira la confiança necessària com per prendre la decisió de governar
conjuntament, i fer-ho no afavoriria gens a Santa Eulàlia i perjudicaria la gestió
municipal. En canvi, el manteniment del pacte, garanteix l’estabilitat i en res no
perjudica el procés iniciat a Catalunya. Conseqüentment rebutjarien la moció.
El Sr. Cabot replica que preveien aquesta resposta, però que per assegurar
l’estabilitat del govern, a més d’I-ERC hi ha altres grups, per tant no era un
impediment. Respecte a les votacions, que ja ha explicat que algunes de les
votacions contraries o abstencions, no són pel punt que es tracta, sinó per certes
maneres de l’equip de govern que en moltes ocasions són com les que fa el PP a
Madrid, motiu pel que aquest posicionament I-ERC el continuarà mantenint.
L’alcalde afegeix que personalment, tant ell com la resta del grup de CiU tenen tot
l’afecte pel Sr. Montes, i reconeix la bona tasca que fa a l’ajuntament, que tampoc
no és gens fàcil.
El Sr. Blanch diu que efectivament, el Sr. Montes tenia el reconeixement de CiU i
també de la resta del Consistori, però que el plantejament no era aquest, i també
existia la possibilitat de que continués treballant, fent les tasques que feia, però
desvinculat del PP.
Posada a votació al moció es rebutjada pels vots en contra de sis regidors
de CiU i un del PP. Votaren a favor de l’aprovació els tres d’I-ERC, dos del
PSC, i un d’ICV-EUiA.
15.-MOCIÓ SOBRE LA REALITZACIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ AL BARRI
DE FONT DE SANT JOAN
L’alcalde exposa que es tracta de la qüestió de la que s’havia donat informació a
l’inici de la sessió. La moció que s’havia consensuat entre tots el grups, evidenciava
la voluntat expressada de no iniciar les obres i recull pel futur el compromís que
s’assumeix per part de tots el partits polítics.
La moció és com segueix:
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Una vegada closos els treballs de redacció dels projectes d’urbanització i de
reparcel·lació econòmica de l’àmbit de la UAU4 al barri de la Font de Sant Joan, i el
procediment administratiu seguit per donar compliment a la subvenció atorgada per
fer front als honoraris d’aquests treballs en el marc de la llei 3/2009 per a la
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics;
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD
1) Finalitzar la tramitació administrativa, aprovant l’expedient del projecte de
reparcel·lació econòmica de la urbanització de Font de Sant Joan, de Santa Eulàlia
de Ronçana.
2) Assumir les al·legacions fàctiques que constaten les dificultats econòmiques per
l’execució de l’obra, en l’actual situació de crisi econòmica.
3) No donar inici a l’execució, fins que s’adonguin les condicions econòmiques que
permetin la seva realització, tant per l’ajuntament com pels propietaris, i es
garanteixin els ajuts i el finançament necessari.
Intervencions.
El Sr. Exojo diu que estava convençut de que no hi ha hagut mala fe, i senzillament
les coses no s’han fet com calia, i s’ha generat un problema. Primer, la urbanització
no es va entregar en condicions i no s’ha pogut mantenir, i les carregues avui en
dia no es poden assumir, i tampoc no se sap si en futur ho podran ser. En segon
lloc, ja que els terminis per a obtenir la subvenció eren molts justos, als veïns no
se’ls hauria d’haver avisat a última hora, sinó que s’havia d’explicar amb antelació.
Per últim, manifesta que si I-ERC arriba al govern, en cap cas iniciaria les obres de
no comptar amb el consens de tots i disposar de la seguretat que pot ser assumit
per tots els veïns.
El Sr. Blanch es manifesta en la mateixa línia que el Sr. Exojo, i diu que si mai el
PSC arriba al govern municipal, o té alguna responsabilitat de govern, no
executaran obres si no existeix un consens absolut de tot els veïns i això no tan
sols a la Font de San Joan, sinó a totes les urbanitzacions de Santa Eulàlia.
El Sr. Gonzalo felicita als veïns per haver fet sentir la seva veu, i els agraeix la
presencia al Ple, també felicita a l’equip de govern per escoltar-los i es congratula
de la coincidència entre les demandes dels veïns i la decisió pressa.
Posada a votació és aprovada per unanimitat, al votar favorablement sis
regidors de CiU, tres d’I-ERC, dos del PSC, un del PP, i un d’ICV-EUIA.
16.- AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS
1. Renúncia del regidor Miquel Moret i Espinosa
Aprovació de la urgència.
L’alcalde exposa que el dia anterior al vespre i per tant amb posterioritat a la
formació del ordre del dia de la sessió, el Sr. Moret havia presentat un escrit de
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renúncia al càrrec de regidor demanant que es tractés immediatament. Per això
convé tractar-lo com afer urgent.
Sotmesa la valoració de la urgència a aprovació, s’aprova pel vot favorable de tots
els regidors.
Un cop aprovada la urgència, es dona compte de l’escrit de renúncia, i del fet que
l’ajuntament no pot sinó acceptar-la, per la qual cosa l’acord serà com segueix:
Vista la instància presentada pel regidor de Convergència i Unió, el Sr. Miquel Moret
i Espinosa, en data 29 de gener de 2014, pel qual sol·licita sigui acceptada la seva
renúncia al càrrec de regidor de L’Ajuntament.
En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Miquel Moret i
Espinosa, del grup municipal de CiU.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General.
Intervencions:
El Sr. Moret diu que abans d’explicar els motius pels que ha adoptat la decisió de
renunciar al càrrec, vol expressar el seu agraïment als tècnics i funcionaris de
l’ajuntament, incloent als de Canal SET, per les seves aportacions, i per haver-li
facilitat les tasques. També a la brigada d’obres, que amb condicions precàries fan
el que poden, intentant que el municipi, que és molt dispers, estigui el màxim de
net i polit. Igualment agraeix als industrial que amb circumstàncies econòmiques
molts greus, els havien permès fer quatre obres que era el màxim que podien fer;
al grup de CiU, pel seu recolzament en molts moments, i als amics i a la família.
Respecte els motius: que eren dolorosos per ell, que havia presentat un escrit
d’urgència a les 6 de la tarda d’ahir al finalitzar la jornada laboral en la empresa
que hi treballa perquè no té dedicació ni absoluta ni parcial a l’ ajuntament. Que
està acostumat a treballar de manera molt diferent a com es fa a l’ajuntament. Que
és fill del poble i s’estima molt a Santa Eulàlia de Ronçana i no pot arribar a
entendre com un equip que està al govern no facilita tota la informació a la resta
dels seus regidors que no tenen dedicació exclusiva; que de vegades comporta
votacions sense informació, cosa que implica un risc en l’àmbit privat. Per tant, per
honestedat, i per no tenir la pretensió d’aferrar-se a un càrrec, presenta la dimissió.
També li sobta molt, que durant tot el dia havia rebut moltes trucades d’arreu,
interessant-se per la seva renúncia, però cap de l’alcalde, malgrat que és el primer
tinent d’alcalde, per tant entén que la decisió que ha pres és la correcta i és el que
havia de fer. Que CiU va ser escollida per governar l’ajuntament per decisió dels
ciutadans, i per fidelitat ha col·laborat al màxim en el govern municipal, però
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arribat un punt, la seva consciencia l’impedeix continuar treballar per més temps
sense comunicació i sense conèixer els assumptes, aixecant la mà a les votacions,
tant sols per disciplina de partit. Que al contrari que l’alcalde, que ja havia fet
declaracions a mitjans de comunicació, desitjava reservar l’anunci de la seva
renúncia primer al Ple de l’ajuntament, i després, si s’esqueia, a la resta. Això ja
revela la manera d’actuar segons de quin regidors de l’equip de govern. Per tant,
s’acomiada citant les paraules de Mandela: “Jo i només jo, sóc el capità de la meva
ànima”.
L’alcalde entén que encara li pot dir “amic Miquel” i manifesta que a tots els havia
sorprès moltíssim que vingués a les 6 de la tarda a presentar l’escrit, quan a
l’ajuntament no hi havia cap polític. Que la renúncia la havien trobat avui al matí,
malgrat que després s’han assabentat que al vespre ja havia trucat a persones per
informar-les de la renúncia, encara que no se li havia ocorregut pensar que al
primer que li havia de dir era a l’alcalde, entenent que hagués estat la actuació més
correcta i una senyal de cortesia. Que el fet que el regidor fos el número 2 de la
llista i el primer Tinent d’alcalde és per la confiança que s’havia dipositat en ell,
sabent-li molt greu que no s’hagi fet el que es podia esperar que es fes, és a dir,
exposar els motius de disconformitat, i l’ avís de la renúncia. També entenia el
desgast que comportava el transcurs de dos anys i mig amb la pressa de decisions
molt impopulars, i algunes amb la seva expressa disconformitat, com la supressió
del bus o el canvi del sistema de recollida d’escombreries, que eren matèries de les
seves regidories. Que la sorpresa també es produïa perquè tan sols feia 48 hores,
el dimarts a la tarda, havien estat despatxant i comentant assumptes de la seva
regidoria de la forma més normal i no havia dit res de la intenció de renunciar-hi.
També sobtava l’al·legació de manca d’informació, quan a les àrees disposava de
tota la informació possible, i en les altres, la que havia que tenir, i de les coses més
importants calia estar al corrent de tot, però en moltes de tràmit, allò lògic és que
se n’encarreguin els responsables. A més cada setmana, després de la Junta Local
de Govern, es fa una reunió de grup i es revisen assumptes durant prop de 2 hores,
i per això no pot entendre la justificació donada. En conclusió l’alcalde diu que es fa
el millor pel poble, que de vegades no tots poden estar d’acord en tot, però que li
dol i li sap molt greu el que havia passat, i que en qualsevol cas, li reitera el seu
afecte i com en el passat, i en el futur, en ell sempre tindria un amic.
El Sr. Vilageliu diu que també els ha sorprès la renúncia, que tenen una apreciació
especial pel regidor i que malgrat que des d’I-ERC s’havien queixat diverses
vegades de qüestions que afectaven a la seva àrea, en cap cas havia estat res
personal, sinó que han procurat fer la feina ben feta, al igual que havia fet el Sr.
Moret amb la seva feina, que en si mateix no era essencialment grata, sinó que era
un servei. Respecte a la desinformació de que es queixava, cal dir que justament,
el grup d’I-ERC considera que la regidoria del Sr. Moret és la que més informació
facilitava, a més, en un dels apartats més conflictius com és el canvi del sistema de
recollida d’escombreries, i s’ha de dir que el Sr. Moret s’adreçava a l’oposició,
informant-los, que és el que haurien de fer tots els responsables, acostant-se des
de la situació de poder a la resta, evitant les confusions que de vegades es
produeixen. Finalment diu que els sap greu que Miquel Moret plegui de regidor, al
igual que els havia dolgut la marxa de Joan Iglesias, també lamenten els retrets,
que els sembla que no s’han efectuar en un lloc públic, i en tot cas li donen suport
per la seva vida privada, desitjant que el seu servei al poble continuarà de la
manera que consideri mes oportuna, i per molt de temps.
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El Sr. Blanch que la renúncia també els ha sorprès, que les relacions eren molt
bones, i sempre que el PSC plantejava qüestions els havia atès, amb facilitat i
cordialitat.
El Sr. Gonzalo que per força ha d’acceptar la seva renúncia, lamentant que sigui
per les raons que havia exposat, encara que millor aquestes, que altres de més
greus. També que li ha donat que pensar l’al·lusió que el regidor ha fet durant la
seva intervenció, a les dedicacions a la política sense retribució, i que potser això
marca un cert caràcter a l’hora de fer les coses.
El Sr. Montes, diu que quan l’actual equip de govern va accedir a l’ajuntament es va
trobar que no hi havia per on agafar-lo, tot desmanegat i en un estat organitzatiu i
econòmic lamentable. Aquesta situació va comportar prendre una sèrie de decisions
molt dràstiques i dures, en las que tot i prendre-les per consens, no tothom hi
estava d’acord, això ha conduit a moments molt tensos per tots, també amb
pressions psicològiques molt fortes, i les pressions segons els moments i els
caràcters no s’aguanten de la mateixa forma, i amb tota seguretat, la seva
regidoria és de la que més havien patit aquestes pressions. La renúncia li sap molt
greu, per un doble motiu, primer pel mutu afecte que es tenen, tant a nivell
personal com entre les famílies, i en segon lloc, com company de l’equip de govern
municipal, perquè la renúncia es produeix desprès d’haver sofert molt i en un
moment en el que havien aconseguit organitzar l’ajuntament, dintre de la
precarietat econòmica en el que ho havien deixat els anteriors governs, i quan la
feina feta per tots, i especialment en la seva regidoria, obtenia resultats positius.
Per això, i amb independència de la realitat dels motius pels que renuncia,
considera que l’equip de govern perd un bon regidor, i una excel·lent persona.
La Sra. Valls diu que l’alcalde ha parlat en nom de CiU, però que ara vol intervenir
en nom propi i en nom dels altres tres regidors CiU, i que ho fa per dir que agraïen
l’estil de treball de l’alcalde, que els deixa ampla llibertat en cada una de les
regidories, i que tal com ha explicat, cada dijous s’efectua una reunió de grup, on
sense límits, ni d’assumptes, ni de temps, s’examinen i debaten totes les qüestions,
i també se’ls informa de tot. Per això, conjuntament manifesten la seva sorpresa
perquè tampoc no sabien res de la renúncia, que estan al costat de l’alcalde, i que
pensen continuar la tasques de govern.
Acabades les intervencions, i amb la renúncia presentada, el Sr. Miquel Moret
demana absentar-se del Ple, el que efectua entre aplaudiments generals.
17.- PRECS I PREGUNTES
Preguntes formulades en l’anterior Ple.
17. 1 El Sr. Cabot demanava sobre el Bus Exprés. Si es faran les obres a Can
Barbany, i si està previst instal·lar marquesina. Es contesta que les obres es faran,
que les obres a la corba de Can Baró que es realitzen incloent la parada, tot i que
no es preveu la marquesina, però s’intentarà aconseguir a través de la Diputació.
17.2. El Sr. Cabot que es fan moltes activitats al poble, i d’algunes no se’n
assabentaven, demana tenir puntualment la informació. Es contesta demanant
disculpes, i que es procurarà millorar la comunicació.
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17.2. El Sr. Cabot sobre els tancaments del 2011 i 2012. El Sr. Montes contesta
que és el mateix que ja s’ha explicat en moltes ocasions anteriors. Que en l’anterior
legislatura s’havien fet despeses com la de 650.000 euros en la construcció de la
Biblioteca, que no figuraven al pressupost. Això havia originat tot un seguit de
irregularitats contables que l’actual equip de govern ha d’anar resolent. Com que la
documentació ja la tenen, s’oferirà amb l’interventor de la corporació per aclarir les
qüestions que no entenen.
17.3. El Sr. Exojo sobre obres i activitats en sòls no urbanitzables, demana que es
demanin aclariments als avocats. Es contesta que en la consulta es diferencien les
obres i les activitats. Les obres fetes abans del 21 de març del 2002 tenen prescrita
l’acció sancionadora perquè és a partir de la llei 2/2002 que es consideren
imprescriptibles, i les obres d’aquests indrets són anteriors. Respecte a les
activitats diuen que no procedeix incoar els expedients de disciplina ja què no
poden prosperar perquè el POUM regula i qualifica la zona, i els faria inexecutables.
17.4. El Sr. Vilageliu sobre les previsions de les dates en que sortirà el tornaveu. La
Sra. Polo contesta que el tornaveu ja ha incorporat alguns dels articles enviats pels
grups municipals que s’ha fet un canvi de format i la setmana entrant va a
l’impremta.
17.5. El Sr. Blanch s’interessa pels carrers de la Font d’Abril. Es contesta que
l’ajuntament coneix que tota la zona està en mal estat, i s’intenta, dintre de les
possibilitats, anar fent retocs i actuacions encara que petites, tot i que
malauradament no es pot fer una intervenció més gran.
17.5. El Sr. Ferrés que l’obertura l’any passat en dies alterns de la deixalleria no ha
funcionat bé. Es contesta que efectivament va ser un desori, que quan es va
presentar al Consorci de residus ja es veia que no seria operativa, i s’ha constatat
el fracàs. El proper agost s’obrirà cada dia.
Preguntes presentades en la Comissió Informativa.
17.6. Regularització del cadastre. Si s’han acabat els treballs, quantes
modificacions s’han tramitat, quin augment de la recaptació suposaran
aquestes modificacions, quina quantitat s’ha cobrat per endarreriments. El
Sr. Montes contesta que el treballs no s’han acabat, perquè s’han paralitzats
al establir el govern central que vol fer la totalitat de municipis de l’estat, i
ho ha encarregat a una empresa pública que ho farà coordinant les
delegacions que dóna i els municipis. Fins ara a les oficines del cadastre
s’han portat aproximadament un centenar d’expedients, i encara no s’ha
ingressat res perquè s’està a l’inici.
17.7. Caravanes al barris del Rieral i Bonaire. Què s’ha fet als últims dos mesos per
resoldre la problemàtica d’aquests dos campaments, i en quina situació es troben.
Es contesta que són dos temes difícils i complexes, com ja saben perquè també els
varen patir. Al Bonaire a l’any 2010, és a dir, en el mandat anterior, es va signar un
conveni amb el que s’estableix un calendari per desallotjar aquest espai, i havien de
marxar com a màxim el dia 31 de juliol de 2010. Arribat el termini no ho van fer, i
des de llavors s’han elaborat informes i tramitat expedients per obres sense
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llicencia i usos no permesos, es va imposar una sanció urbanística per import de
3.000 € al propietari del terreny que tampoc no ha pagat en període voluntari, s’ha
tramès a l’organisme perquè la cobri per via executiva. S’han imposat dues multes
coercitives que estan pendents de pagament, la primera el 20.09.2013, d’import
800 € que tampoc no ha estat pagada, i també s’ha passat a l’organisme pel
cobrament per via executiva. La segona multa s’ha imposat el 13 de gener, per un
import 1200 €, que de no pagar-se també s’enviarà a l’organisme. El següents
passos seran procedir al desallotjament, el que comportarà la presencia de mossos,
un considerable enrenou, i el que és més greu, infants que estan allà, que també
estan escolaritzats, i una problemàtica per serveis socials. Aquest tema es voldria
resoldre durant el present mandat tot i que es veu que no te una solució gens fàcil.
Finca de Can Burg: El juliol passat la policia local efectua un informe sobre aquest
assentament. El 30 de setembre es va fer un acte d’inspecció d’obres, el 15
d’octubre els serveis tècnics municipals fan un informe, se’ls notifica l’aturament de
les obres que feien, i se’ls torna a demanar perquè no havien fet cas i continuaven
treballant. El 17 d’octubre els interessats presenten un escrit dient que no fan
obres. El 24 d’octubre s’incoa expedient de restabliment de la legalitat urbanística,
pel fet de fer usos no permesos com el caravàning, i per les obres de la caseta. El
28 de gener de 2014, el serveis tècnics comproven que no s’ha fet res, ni l’enderroc
de les obres ni la retirada de les caravanes, i segueixen allà. Ara, aquesta mateixa
setmana s’ha expedit un decret imposant-los una multa coercitiva, i s’ha iniciat un
expedient sancionador per alteració de la legalitat urbanística.
17.8. S’ha demanat algun tipus de llicencia pels camps del davant de Can
Brutenga? Es contesta que, efectivament, s’han demanat totes les llicències.
17.9. Control semafòric. Quantes sancions s’han posat? Quantes a veïns de Santa
Eulàlia? Quantes s’han pagat? Quantes en termini de reducció d’import? Quants
punts de carnet s’han retirat? És cert que algun veí ja ha perdut tots el punts per
aquestes sancions? Es contesta que des de el 27 d’octubre de 2013, fins el 16 de
gener de 2014, menys els dies 27 de desembre al 3 de gener que estava espatllat,
són 71 dies, i 996 sancions, el que representa una mitjana de 14 diàries. Ara les
denuncies són entre cinc i sis diàries, i la mitjana ha baixat dràsticament, el que
s’ha de celebrar perquè significa que la gent condueix amb més prudència, encara
que sigui sota l’amenaça de la sanció. De totes les sancions, el 81,63 per cent
corresponen a veïns d’altres poblacions i un 18,37 a veïns de Santa Eulàlia.
L’import de les sancions és de 200 € i si es paguen en voluntària 100 €, que és el
que fa la majoria dels denunciats. Els punts retirats són 4 per sanció i és el que sap
més greu, però això no ho estableix l’ajuntament ja que no és un vial municipal,
sinó que es fa segons el codi de circulació i les lleis de trànsit. De les 996 sancions
imposades, 54 vehicles han reincidit, i d’aquests, 15 són de Santa Eulàlia. Altres 7
vehicles la han comès 3 vegades, 2 d’ells de Santa Eulàlia, i un vehicle a comès 5
vegades la infracció. Això no significa que els conductors hagin perdut tots el punts,
perquè és possible que portés el cotxe una persona diferent, i també és
relativament habitual que el conductor al que li quedin pocs punts identifiqui a un
altre conductor, familiar o conegut, i els punts no es treuen al titular del vehicle
sinó al conductor identificat.
17.10. Sobre els contenidors de escombraries: Dades dels últims 3 mesos de 2013,
i el total de cada fracció de 2012, 2011 i 2010. Es contesta que dels últims 3 mesos
encara falten dades, però les que es tenen es faciliten ara, juntament als exercicis
que demanen.
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17.11. Sobre hisenda: Quan es presentarà el pressupost de 2014?, i si es tenia una
estimació de com anirà el tancament de 2013. Saldos bancaris de tots el comptes
de l’ajuntament de finals de cada mes i si s’havia fet alguna gestió sobre la
presentació dels tributs a l’Agencia Catalana. El Sr. Montes contesta que el
pressupost de 2014 està previst portar-lo al ple del mes de febrer o març, el
tancament de 2013 sortirà molt equilibrat, a 0. Els saldos bancaris ja els han donat
varies vegades i la insistència en tornar-los a demanar no té més utilitat, ni serveix
més que per donar feina a l’àrea econòmica, per tant el que es farà és deixar-los
perquè els puguin consultar a les oficines, com ja han fet moltes vegades. Respecte
a pagar els tributs va ser un acord de Ple, però encara no s’ha fet i s’està pendent
de la resolució de les demandes que la Delegada del Govern a Catalunya ha
interposat contra els municipis que ho han fet, i Santa Eulàlia per la seva situació
de debilitat econòmica, no es troba en condicions de resistir represàlies del govern
central, si al no fer l’ingrés a la hisenda estatal, s’aturessin o es retardessin les
transferències que realitza. Per tant, no es defuig, però es pretén fer sense riscos
innecessaris.
17.12. Sobre el POUM: Si s’havien presentat al·legacions i quantes s’havien
presentat. Es contesta que s’havien presentat 12 al·legacions i també s’han
mantingut 15 reunions entre l’equip redactor i alguns ciutadans interessats amb
una reunió personal.
17.13. Sobre comunicacions: Quan sort el tornaveu? Que ja s’ha contestat. Sobre
l’aplicació que es va anunciar es posaria en funcionament, si ja és a disposició dels
ciutadans. Es respon que efectivament ja funciona. Quines són les millores que s’ha
fet a l’OAC, i quines falten per fer? Les últimes preguntes són contestades per la
Sra. Valls que els convoca a una propera reunió informativa de la reorganització
que s’ultima i rebre suggeriments dels partits.
17.14. Preguntes conjuntes dels tres partits de l’oposició sobre la Font de Joan. Des
de quina data fa l’ajuntament el manteniment? Es pot atribuir a la manca de
manteniment l’estat de la urbanització? S’ha realitzat un projecte de reparcel·lació
econòmica? Quins han estat els honoraris dels redactors del projecte? L’elecció dels
redactors es va fer per concurs? Quan es va aprovar? Quin òrgan el va aprovar?
Quina previsió d’inici de les obres es contempla? Existeixen unes exigències de les
administracions superiors pel fet d’haver atorgat la subvenció? Quin cost ha tingut
el projecte de reparcel·lació? Quin cost ha tingut el projecte d’urbanització?
L’ajuntament ha rebut la subvenció, total o parcialment? Quin import ha rebut?
Tenint en compte que una majoria de veïns no estan en condicions d’afrontar les
despeses per la situació econòmica, i per tant no té la voluntat que s’executin les
obres, a hores d’ara totalment innecessàries i que produirien l’empobriment del
molts ciutadans, què pensa fer i a què es compromet el govern municipal?
Es contesta que aquesta urbanització com moltes altres varen néixer coixes, sense
complir els requeriments, ni disposar dels serveis suficients, i no es pot atribuir a
l’ajuntament el seu estat. Des de fa anys l’ajuntament fa el manteniment, al igual
que a la resta d’urbanitzacions, però amb el minsos mitjans dels que disposa, fa el
que pot i no pot fer altre cosa que arranjaments i posar pedaços. Si que s’ha
realitzat un projecte de reparcel·lació econòmica. Per escollir els redactors, no es va
fer concurs, va ser un procediment negociat demanant oferta a tres interessats, el
mes de maig de 2001, però va quedar desert. La Junta de Govern Local competent
per la quantia ho va adjudicar directament al juliol de 2013. La despesa total és de
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228.398 euros, i la subvenció ascendeix a 223.324 euros. La diferencia entre les
dues obeeix a inexactituds en les dades de superfície facilitades pels propietàries, el
que obliga a demanar-les al Registre de la Propietat, amb el conseqüent cost.
Respecte a les quantitats rebudes, a l’any 2010, l’ajuntament va rebre 51.883
euros, però malgrat que era una subvenció finalista, no es va pagar res, i,
l’aleshores equip de govern va destinar els diners a altres coses, no se sap quines.
Posteriorment, en 2012, la Generalitat va donar 85.720 euros. L’ajuntament, ja ha
satisfet un total de 207.000 euros pels treballs, és a dir, que ha donat als redactors
els 85.720 euros rebuts, i ha hagut d’afegir-hi els 51.883 euros que no hi eren, i
altres diners. Ara només queden per pagar 21.134 euros, que l’ajuntament ja té
previst satisfer. Respecte a la recepció de resta de subvenció, no existeix una data
per la situació econòmica en què es troba la Generalitat. No existeix una previsió
d’inici de les obres. El que pensa fer l’ajuntament davant la situació, i al què es
compromet el govern municipal respecte a l’execució de les obres ha quedat palès
en totes les declaracions de l’equip de govern i en la Moció conjunta aprovada.
Noves preguntes.
-El Sr. Cabot sobre si el col·lector provisional del torrent de les tres pedres, que es
va fer arran d’una denúncia de veïns, tenia deficiències de funcionament.
-El Sr. Cabot, sobre el camí de vianants de La Primavera, i previsions d’execució.
-El Sr. Cabot, sobre el detall de despeses de restaurants aprovades en Junta de
Govern Local, per import de 600 euros.
L’alcalde diu que la pregunta la pot contestar immediatament perquè li afecta
personalment, i que en absolut, li molesta, i inclús es pot encabir en la funció
d’oposició. El que resulta indignant, però, és tot el tractament que feien d’aquest
fet, com per exemple la presentació en el facebook, i gairebé resulta difícil no
atribuir una precisa intencionalitat a la difusió d’aquest fet exposat de forma tan
parcial. Això perquè aquesta quantitat correspon a despeses fetes en tot l’any
2013. Per tant, si de veritat, i amb tota honestedat els regidors d’I-ERC entenen
que una despesa de 600 euros anuals en compromisos oficials d’un alcalde, eren
malgastar diners, ho agafaria com que estan desconnectats de la realitat. De
memòria, explica el detall dels àpats al que corresponien els 600 euros, el realitzat,
per un mínim de cortesia, amb els components de l’equip redactor del POUM, el dia
que atenent als ciutadans, varen plegar a les 3, i havien de continuar novament a
les 5 de la tarda, el del dia que es va endarrerir la visita del Delegat del Govern a
Catalunya, que era molt important pel poble, i els va convidar a quedar-se, o el de
l’últim 11 de setembre, que malgrat perdre’s l’assistència al lloc reservat de la Via
Catalana, va entendre que no podia deixar al primer tinent d’alcalde de Montville,
que havia vingut a Santa Eulàlia. Com es comprova, en cap cas eren dinars
particulars o amb els amics, sinó compromisos del càrrec. D’altre banda, en canvi,
no reparaven en que no hi ha cap despesa pels nombrosos desplaçaments que feia
a la Generalitat i la Diputació, ni per aparcaments, etc., obviant que, personalment,
sufraga totes aquestes despeses que realitza per l’ajuntament, a diferencia
d’alcaldes recents, que a més de cobrar un 20 per cent més de salari, passaven
notes de quilometratge.
-El Sr. Exojo, en què consisteixen les obres que s’efectuen a la rotonda de la plaça
de l’ Església.
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L’alcalde contesta la pregunta, dient que tal com es va decidir, són per col·locar
l’escultura dels colors de la Festa Major.
-El Sr. Vilageliu, sobre els pagaments a l’empresa Intus. La Sra. Polo contesta que
correspon als treballs que efectuen per l’aplicació i l’assessorament en comunicació.
-El Sr. Vilageliu formula un precs sobre senyalitzacions, equipaments i neteja.
Manifesta que era relacionat amb una nota rebuda de l’alcaldia, demanant la
retirada d’una senyalització. Es tracta de la senyalització que adreçava als
assistents a La Fàbrica on es feia un Congrés Comarcal d’Esquerra Republicana.
Això va fer veure que s’hauria de millorar la senyalització de determinats indrets,
que resulta poc visible, com ara la de La Fàbrica, i sobre tot, venint des de Bigues.
També diu que si hi ha altres cartells en els equipaments, que també els facin
treure.
-El Sr. Vilageliu formula un prec referent a l’escola bressol, considerant que s’havia
comès un error en la Comissió Informativa, al haver-se afegit, i dictaminat, dos
punts a l’ordre del dia de la Comissió, però sense tenir constància que desprès se
n’hagués tret cap, i en el ple tant sols s’havia tractat un d’ells. Els punts són: el de
la subhasta, aprovat en la present sessió amb el núm. 7; i l’altre, sobre l’aprovació
de l’arrendament de l’escola bressol, considerant que també hauria d’haver estat en
l’ordre del dia del ple. Com sigui, que l’explicació que havia rebut és que a la
Comissió Informativa li corresponia el dictamen, i a la Junta de Govern Local la
resolució per delegació del ple, però com alguns regidors no recorden aquesta
delegació, planteja la qüestió.
-El Sr. Gonzalo, respecte a les sancions per no respectar el semàfor vermell,
demanant que, sobretot, les sancions siguin justes, i que no hi hagi tractes de
favor, i una reflexió, pel fet de que a més de l’al·legat increment de seguretat vial,
el que de segur havien proporcionat els semàfors és un augment de recursos,
considerant si no es poden compensar serveis com el bus o l’escola bressol, que
s’han deixat per motius econòmics.
L’alcalde contesta que les sancions s’imposen per infraccions reals, i es poden
comprovar en la policia, perquè no es tracta de fotos, sinó de gravació de càmeres.
També que pot tenir la seguretat més absoluta de que no existeixen favoritismes,
ni es treuen sancions per les infraccions comeses.
-El Sr. Gonzalo, que atès que a les actes de la Junta de Govern Local consta una
subvenció provinent de la Diputació per import de 300.000 euros destinada a
camins a Santa Eulàlia de Ronçana, desitja obtenir un llistat desglossat: per
camins, preu per unitat, etc.
L’alcalde contesta que malgrat que el títol sigui camins, la partida engloba totes les
aportacions i d’aquí l’ajuntament també ha de atendre les altres necessitats.
I a les 21:50 h. del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, el secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde.
L’Alcalde
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