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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

Caràcter:       Ordinari 

Data:           30/07/2015 19:30:00 

Lloc:             sala de plens 

Assisteixen 

Alcalde 

FRANCESC BONET NIETO 

Regidors 

JORDI ORRIOLS VILARÓ 

MONSERRAT TORRES BAJONA 

ANNA Mª CABOT MONTES 

FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 

RAMON VILAGELIU RELATS 

ANGEL EXOJO LOZANO 

PERE CABOT BARBANY 

ALICIA MORENO RODRIGUEZ 

ESTEVE AYMA PEDROLA 

VICENÇ FUERTES BERGUA 

ABRAHAM REQUENA RUIZ 

AGUSTÍ GONZALO ALVAREZ 

Excusen la seva assistència 

Cap 

Secretari 

Josep Lluís Llavata i Ferrer 
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A la Casa de la Vila a les 30/07/2015 19:30:00 hores, es van reunir sota la 

Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits pel 

Secretari, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Ordinari, en primera 

convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 

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

en el següent 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de data 9 de juliol de 2015 

2. Informació diversa 

3. Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia 

4. Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2016 

5. Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener de 2015 

6. Aprovació, si s'escau, del conveni de cessió de superficies del sector UAU-11 

Puigdomènech, a favor de l'Ajuntament 

7. Proposta relativa a les retribucions i indemnitzacions dels regidors/es i dels 

grups municipals del consistori 

8. Designació del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis per la 

Independència 

9. Aprovació, si s'escau, de la creació del Consell Nacional  

10. Aprovació, si s'escau, de la creació del Consell Social 

11. Afers urgents i sobrevinguts 
12. Precs i preguntes 
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1.- Aprovació de l’acta de 9 de juliol de 2015  

El Sr. Requena demana la paraula per manifestar que prèviament havia passat a  la 

secretaria municipal unes esmenes a l’acta, referents a les retribucions i especificant 

que dels 614 euros es passava a 890 euros, el que era un 31 per cent, i fent 

referència a unes paraules de l’alcalde durant la campanya. També, que en l’acta es 

deia que el regidor del PSC interpretava una sentència, quan no feia cap 
interpretació, i simplement es remetia a la mateixa sentència.  

L’alcalde contesta que com tothom coneixia, les actes només recollien les diferent 

intervencions en síntesi, que per altre banda, en cap moment s’havia demanat 

expressament que constés a l’acta una part de la intervenció del regidor. Que 

tampoc  no es podien admetre com certes, manifestacions d’altres persones, doncs 

podrien no ser-ho, o fora del context en que van ser pronunciades.  Per tot, 
considerava que l’acta recollia fidelment el que havia succeït i podia ser aprovada. 

Posat a votació l’acta es aprovada pel vot unànime de la totalitat del regidors 

assistents. 

2.-Informació diversa 

No s’ha produït cap informació destacable. 

3.- Donar compte de decrets i resolucions d'alcaldia    

L’alcalde dóna compte dels decrets dictats entre les dates 1 de març de 2015 a 30 

de juny de 2015, que corresponen als números del 86 al 322.  

4.- Aprovació Festes Locals del municipi per a l'any 2016  

L’alcalde diu que la proposta es fixar el 29 de juliol, festa major d’estiu, i el 9 de 

desembre, perquè el dia 10, Santa Eulàlia, cau en dissabte. 

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

Atès que des Departament d’Empresa i Ocupació s’ha començat a preparar l’Ordre 
de Festes Locals de Catalunya per a l’any 2016. 

Atès que segons l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes 

laborals, dues són locals i han de ser fixades per ordre de la Conselleria d’Empresa i 

Ocupació, a proposta dels municipis respectius.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS: 

Primer.- Establir com a dies de Festa Local per l’any 2016, el 29 de juliol, Festa 

Major d’Estiu;  i el 9 de desembre,  atès que el 10 de desembre, Santa Eulàlia, cau 
en dissabte. 

Segon.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació als efectes 
pertinents”. 

Posada  a votació la proposta es aprovada pel vot unànime de la totalitat del 

regidors assistents 

5.- Aprovació de la revisió del padró d'habitants a 1 de gener de 2015  

Es dona compte de la següent proposta, dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativa, i que és com segueix: 

Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 

informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat el 

resum numèric del Padró Municipal d’Habitants corresponent a 01-01-2015 de la 

població del terme municipal dels Santa Eulàlia de Ronçana, segons les dades que 
es relacionen a continuació: 

1.  Xifra Final Ajuntament:  7.080      

Homes: 3.559 

Dones:  3.521 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Aprovar el resum numèric del Padró Municipal d’Habitants a 01-01-2015 
amb una xifra total de 7.080 habitants. 

Posada  a votació la proposta es aprovada pel vot unànime de la totalitat del 
regidors assistents 

6.- Aprovació, si s'escau, del conveni de cessió de superficies del sector 
UAU-11 Puigdomènech , a favor de l'Ajuntament  

L’alcalde diu que es tracta de la urbanització Puigdomènech, on les propietàries Sra. 

Roura Riera i Sra. Montserrat Puigdomènech Roura havien de cedir de manera 

gratuïta els terrenys destinats a sistemes, segons la normativa de les Normes 

Subsidiàries de Planejament. Que la superfície de les cessions era de 190m2 per 
vials,  i de 5.052 m2 per parcs i jardins. 

La proposta dictaminada favorablement per la Comissió Informativa, és com 

segueix: 
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En virtut d’allò establert a l’article 7- 3.11 de les Normes Subsidiàries de 

Planejament, les propietàries d’uns terrenys situats a la UAU 11 Puigdomènech i 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia han subscrit conveni de cessió pel qual la Propietat 

cedeix de forma gratuïta i lliure de càrregues i gravàmens, dues superfícies 

destinades a Vial Peatonal (Clau VP) i a Parcs i Jardins (Zona Verda) de 190m2 i 
5.052m2 respectivament.  

Vist el text del conveni, així com els diferents plànols que s’incorporen com a 
annexos, i l’acta de desllindament dels diferents terrenys. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar el conveni de cessió a favor de l’Ajuntament en el sector UAU-11 

Puigdomènech, subscrit entre la Propietat i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 

Ronçana, en desplegament de les obligacions de cessió establertes a l’article 7-3.11 
de les Normes Subisidàries de Planejament del municipi.  

Segon.- Elevar el document a públic mitjançant inscripció al Registre de la Propietat, 

assumint l’Ajuntament les despeses que se’n derivin, i incloure les superfícies 
cedides a l’Inventari de Béns Municipal. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les persones interessades, amb indicació 

dels recursos que corresponguin.  

Intervencions. 

El Sr. Àngel Exojo diu que probablement aquest seria l’últim expedient que es 

tramitaria amb la normativa anterior, ja que a partir d’ara, tots es realitzarien 

aplicant la del POUM, i com que la gestió seria molt important, des d’ara I-ERC 
oferia la més completa col·laboració.  

El  Sr. Aymà diu que al canviar la normativa, ara s’havia de publicar al BOE transcrit 

al castellà, i que probablement fins l’octubre o el novembre no s’efectués.  

Posada a votació la proposta és aprovada pel vot favorable de cinc regidors de PU, 

quatre regidors  d’I-ERC, dos de CDC i un d’ICV-EUIA. Vota l’abstenció el regidor del 
PSC. 

7.- Proposta relativa a les retribucions i indemnitzacions dels regidors/es i 
dels grups municipals del consistori  

L’alcalde exposa que aquest punt s’havia posposat en la sessió anterior, i tornat a 

examinar, es presentava de nou a la consideració de Ple. 

La proposta amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa, és com segueix: 
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Constituït el nou Ajuntament, com a conseqüència de les eleccions municipals 

celebrades el passat dia 24 de maig, i acordat el cartipàs municipal resulta necessari 
procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres d’aquesta Corporació. 

D’acord amb allò que disposa els articles 75 de la Llei 7/1985 de bases de Règim 

Local i 166 del Text Refós de la Llei Municipal de Catalunya, en matèria de 

retribucions i d’indemnitzacions i dietes derivades de l’exercici de les funcions de 
regidor i dels grups municipals,  

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Fixar el règim de retribucions per l’Alcalde, que exerceix el seu càrrec amb 

dedicació exclusiva, amb un import brut anual de 45.000 euros pagadors en catorze 

mensualitats, assumint la Corporació el pagament de la quota empresarial de la 

Seguretat Social. 

Segon.- Establir les quanties següents en concepte d’indemnitzacions i dietes als 
regidors,  

a) 75 euros per assistència a sessions ordinàries del Ple  

b) 50 euros per assistència a sessions extraordinàries del Ple 

c) 25 euros per assistència a la Comissió Informativa i a la Comissió Especial de 

Comptes  
d) 220 euros per assistència a les sessions de Junta de Govern Local 

Tercer.- Establir les retribucions als grups municipals, que serà la suma del fix per 
grup i el variable segons nombre de regidors del grup. La retribució serà mensual. 

Fix per grup: 120 euros 

Variable per regidor: 100 euros  

Quart.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida 912/100000 (assignacions 
membres de la corporació) del vigent pressupost municipal.  

Cinquè.- Aquests acords tindran eficàcia des de la seva aprovació, amb efectes 

retroactius des de l’inici de legislatura el passat 13 de juny. La liquidació dels 

imports corresponents a les assignacions als regidors amb responsabilitat de 

govern, per assistència a sessions i les aportacions fixes per grup i regidor es 
liquidaran durant el mes de setembre atenent les dates del present acord. 

Intervencions. 

El Sr. Requena diu que el grup PSC havia demanat, sense èxit, poder votar per 

separat les diferents qüestions que es plantejaven a la proposta. Per tant, ara es 

veia en l’obligació  de justificar el seu vot contrari, i és que consideraven que la 

retribució de l’alcalde era l’adequada per la funció i la feina que feia, ja que l’alcalde 

tenia que estar sempre a disposició dels ciutadans. Però, pel que feia a les 

retribucions dels regidors amb responsabilitat de govern, consideraven que l’acord 
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era contrari a la llei, no per la quantia sinó per la forma en que s’instrumentava i 

per això havien demanat que es retirés en l’última sessió. Que aquesta petició la 

havia fet en base a una sentència del Tribunal Superior de Catalunya de la que ja 

havien facilitat còpies, i la qüestió era que els regidors amb delegacions havien de 

ser retribuïts mitjançant la via de la dedicació parcial, tal com establia la legislació. 

Que l’estalvi que anunciava l’equip de govern en les retribucions, de fet es produïa 

per no satisfer les corresponents quotes a la seguretat social. Que precisament 

aquestes quotes eren les que nodrien les prestacions socials, amb les que molta 

gent pal·liava les conseqüències de la crisi econòmica, pel que es tractava d’un 

estalvi molt dubtós. Que malgrat tot l’anterior, ara l’equip de govern tornava a 

presentar la mateixa proposta. Que volia fer constar a l’acta el fet que li semblava 

que el secretari havia fet un informe verbal favorable, però a l’expedient no havia 

vist cap informe escrit, i que en qualsevol cas, no compartien aquest criteri, insistint 

que l’acord era il·legal. Que altres ajuntaments havien adoptat l’acord de 

retribucions dels regidors segons el criteri exposat en la referida sentència. Que al 

rere fons d’aquest assumpte creien que era el de justificar una pujada de sous. Que 

la proposta tampoc no fixava un màxim ni un mínim anual d’assistència a les 

sessions, el que podria suposar que la retribució dels regidors fos al voltant dels 980 

euros, i no el que s’havia dit.  Que el PSC no s’oposava a la retribució dels regidors, 
però no els semblava bé pretendre aprovar un acord contrari a la llei. 

L’alcalde contesta que l’equip de govern no percebia cap retribució per fer la seva 

feina, el que si podia ser diferent d’altres pobles, ja que no cobrarien per la tasca 

desenvolupada, sinó que tan sols s’havia establert una assignació per l’assistència 

als òrgans col·legiats. Respecte a l’existència d’un informe per escrit, que 

efectivament, el secretari li havia presentat l’endemà i era completament favorable. 

Per tant, ni existia un frau de llei, ni s’amagava un pujada de retribucions. Que si 

que es produïa un estalvi efectiu, que ascendia a 39.000 euros, un 23 per cent, que 
quedaven al poble de Santa Eulàlia.  

El Sr. Cabot diu que estan d’acord en les quanties a percebre pels regidors, i sobre 

els dubtes en la manera d’aplicar-ho, que havien fet consultes al partit i els havien 

dit que la fórmula era correcta i legal. Dit això, també els semblava més lògic que 

els regidors que tenien una funció especifica tinguessin una dedicació parcial amb la 

corresponent alta en la seguretat social. Que potser, personalment, a algun regidor 

li resultés més desfavorable, però en conjunt el cost per l’ajuntament seria el 

mateix i com que calia tenir la màxima transparència, s’hauria d’haver fet un estudi 
acurat. Per tot això s’abstindrien.  

L’alcalde contesta que la transparència era també un objectiu de l’actual equip de 
govern, i aquesta proposta ho era.   

El Sr. Gonzalo intervé per puntualitzar varies qüestions, primer que la proposta 

s’aprovaria perquè els regidors estaven convençuts de que es tractava d’un acord 

legal, amb independència d’altres formules que també ho fossin. Que amb tots el 

respectes al regidor del PSC, rebutjava alguns dels arguments utilitzats per justificar 

la pretensió de que l’acord era il·legal, perquè establia una associació inadmissible, 

com si es produís una estafa a la seguretat social, quan tots eren ingressos públics. 

A més, que a l’any 2011, el PSOE amb el recolzament del PP, i sense referèndum, 

havia modificat l’article 135 de la Constitució, introduint el principi d’estabilitat 

financera per limitar el dèficit i donant prioritat al pagament del deute. Que els 

diners serien més beneficiosos pel poble, restant a la caixa de l’ajuntament, que a la 

de la seguretat social, que més probablement, si que aniran als creditors. També 
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perquè amb aquest acord, si algú sortia beneficiat eren les arques municipals, i 

perjudicats els regidors, ja que les retribucions, com salaris o com assistències, 
tenien una evident repercussió fiscal.   

El Sr. Requena es reafirma en els seus arguments, insistint en que no discutia la 

quantia de les retribucions, sinó la forma. 

Posat a votació la proposta és aprovada pel vot favorable de 5 regidors de PU, dos 

de CDC i un de ICV-EUIA. Voten l’abstenció els tres regidors de I-ERC, i vota en 
contra el regidor del PSC. 

8.- Designació del representant de l'Ajuntament a l'Associació de Municipis 
per la Independència  

L’alcalde explica que a l’últim Ple es van designar representats a diverses entitats 

però no a l’associació de municipis per la independència, i al ser quelcom important, 

es va plantejar a la resta de regidors, coincidint en que el regidor Sr. Pere Cabot, 
seria molt adequat. 

La proposta és com segueix: 

Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana forma part de l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) des del 26 de gener de 2012, en què el Ple va 
acordar l’adhesió a l’associació.  

En data 29 de març es va acordar la modificació de l’adhesió, tot aprovant els 

estatuts que regulen l’associació i designant l’Alcalde com a representant. 

Atès que és voluntat designar un nou representant municipal,  

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la designació del Sr. Pere Cabot Barbany com a representant de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a l’Associació de Municipis per la 
Independència.  

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència. 

Intervencions. 

El Sr. Cabot diu que agraeix la confiança dipositada, que efectivament era molt 

important que l’ajuntament prengués part i dediqués tot el possible per recolzar el 
procés cap a la plena sobirania de Catalunya. 

Posada la proposta és aprovada pel vot favorable de cinc regidors de PU, quatre 

regidors  de I-ERC, dos de CDC i un de ICV-EUIA. Vota l’abstenció el regidor del 
PSC. 
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9.- Creació del Consell Nacional   

L’alcalde diu que ja en la campanya electoral, la formació Poble Unit, com a catalans 

que son, es declara a favor del procés, i arrel que ara s’han convocat les eleccions 

plebiscitàries del 27 de setembre de 2015, consideren que l’ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana tenia que fer un pas endavant per coordinar les actuacions de 
tots els grups favorables i garantir l’èxit.  

La proposta és com segueix: 

Atesa la voluntat de crear nous espais de participació, i tal com estableix el 
Reglament Orgànic Municipal.  

Atès que la qüestió nacional serà especialment decisiva i central en els propers 
mesos previs i posteriors a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar la creació del Consell Nacional, com a òrgan de participació de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, del que formaran part els següents 

membres:  

- Alcalde, Sr. Francesc Bonet Nieto  

- Un membre a designar, en representació del Grup de Poble Unit 

- Sr. Ramon Vilageliu Relats, en representació del Grup d’I-ERC 

- Sr. Enric Folch Sampera, en representació del Grup de CIU 

- Un membre a designar, en representació del Grup del PSC 

- Un membre a designar, en representació del Grup d’ICV-EUiA 

- altres membres  

Segon.- Establir que un cop constituït formalment el consell, aquest establirà en la 
primera sessió que celebri, el seu règim propi de funcionament. 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

Intervencions 

El Sr. Vilageliu diu que estaven molt satisfets que la proposta s’aprovés. Que ja feia 

temps que Santa Eulalia s’havia afegit a aquest procés, i veient ara entre el públic 

assistent, a representats de l’ANC, recordava que el 2009 ja s’havia fet un 

referèndum per la independència. Que tal com havia dit l’alcalde, el percentatge de 

regidors de l’ajuntament favorables a la independència era del 92 per cent, i en 
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conseqüència era lògic considerar que anés endavant. Que la data de les eleccions i 

el mes d’agost entremig, deixava un marge reduït per organitzar trobades i actes 

que pugessin atraure a la gent cap aquest objectiu, que de segur seria bo per les 

persones de Santa Eulalia de Ronçana i per Catalunya. Que d’inici el dia 4 de 

setembre es faria  un  acte sobre les pensions a la república catalana. Que a la 
redacció de l’acta ja s’inclouria la llista definitiva del representants. 

El Sr. Aymà diu que també hi estaven a favor i treballarien per convèncer els que 
encara estaven indecisos. 

El Sr. Requena diu que segons els referits càlculs el PSC representaria el 8 per cent 

del regidors de Santa Eulàlia. Que votaria l’abstenció perquè l’ajuntament de Santa 

Eulàlia de Ronçana no era competent per tractar aquest assumpte, ja que les 

competències municipals estaven clarament delimitades a la llei. A més, que 

suposava esmerçar recursos municipals amb un assumpte que d’altre banda ja 

havia estat tractat, i de forma amplia, al Parlament de Catalunya, que en tot cas, 

era el lloc procedent. Que aquest Consell Nacional no era inclusiu i que abans de 

decantar-se per la independència, s’hauria de tenir en compte altres opcions com la 

del PSC, que promou una relació diferent amb l’Estat. Que la Constitució si que 

podia ser reformada, i que malgrat la forma i  sota els auspicis de qui es va fer, 

havia permès un període de progrés i llibertats a Catalunya. Que l’enfrontament 

amb l’Estat era un greu embolic en el que alguns havien ficat a Catalunya, i la 

pretensió d’una sortida unilateral d’aquesta situació provocaria una frustració en 
molts ciutadans. 

Posada la proposta és aprovada pel vot favorable de cinc regidors de PU, quatre 

regidors  de I-ERC, dos de CDC i un de ICV-EUIA. Vota l’abstenció el regidor del 
PSC. 

10.- Aprovació, si s'escau, de la creació del Consell Social  

L’alcalde explica que aquest era un assumpte important que ja varen anunciar i 

incloure en la  campanya electoral de Poble Unit. Que amb la voluntat de detectar, 

pal·liar i en lo possible evitar, aquests casos, s’organitzarien protocols d’actuacions 

per prevenir les situacions d’emergència social i d’exclusió, i entre aquestes 
actuacions hi havia la creació del Consell social que ara es presentava. 

La proposta es com segueix: 

Atesa la voluntat de crear nous espais de participació, i tal com estableix el 

Reglament Orgànic Municipal.  

Atès que la qüestió social està al centre de l’activitat política i d’atenció per part de 

l’Administració, en especial dels ajuntaments, per tal de fer front a les diverses 
problemàtiques i reptes que es presenten.  

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 
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Primer.- Aprovar la creació del Consell Social, com a òrgan de participació de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, del que formaran part els següents 
membres:  

- Un membre a designar, en representació del Grup de Poble Unit 

- Sra. Alícia Moreno Rodriguez, en representació del grup d’I-ERC 

- Sra. Verònica Mateos Vegas, en representació del grup de CIU 

- Un membre a designar, en representació del Grup del PSC 

- Un membre a designar, en representació del Grup d’ICV-EUiA 

- Sra. Úrsula Gomez Martinez, de la PAH 

- Sra. Mª Àngels Garolera Iglesias, del Casal d’Avis 

- Sra. Mercè Llauradó Navarro, de l’APINDEP 

- Sra. Carolina Moret Garbí, de Càritas 

- Sra. Teresa Cortés Uño, d’AMAUTAS 

- El Cap de Sanitat 

- Sra. Mercè Alexandre Martí i Sra. Juana Valiente Garcia, de les residències per a 
gent gran 

- Sra.Montse Iglesias Tura, Treballadora Social 

- Sra. Elena Garcia Ibañez, Educadora Social 

- Sr. Jaume Sans Saenz de Tejada, educador Social 

- Sr. Dani Marín Ruiz, Tècnic de Joventut 

- Sra. Anna Boira Castro, del SEOVT  

Segon.- Establir que un cop constituït formalment el consell, aquest establirà en la 
primera sessió que celebri, el seu règim propi de funcionament. 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades 

Intervencions 

La Sra. Moreno diu que des d’I-ERC sempre havien considerat i consideraven, 

aquest assumpte com cabdal, que es tenia que treballar per tota la població, 

principalment per la gent més desfavorida, i que  l’objectiu tenia que ser el benestar 

de les persones, ja que així hi hauria menys gent marginada.  
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El Sr. Requena diu que també votarien a favor, però explicant que la situació de 

vulnerabilitat de moltes persones a Santa Eulàlia havia provocat que aquets fou un 

dels eixos més importants de la campanya dels socialistes, perquè malgrat les 

afirmacions del Partit Popular, la crisi econòmica persistia i determinats col·lectius 

no podien esperar més. Que demanaven que s’inclogués en el Consell Social a la 
Creu Roja.  

El Sr. Aymà diu que la consideraven molt necessària i també hi estaven a favor  

El Sr. Gonzalo diu que no havia intervingut al punt anterior però considerava que 

parlar del Consell Nacional o del Consell Social, o de l’emancipació nacional o del 

que s’entenia com la lluita de classes era parlar del mateix. Que per edat si que 

havia pogut votar la Constitució, i en concret oposant-se a la seva l’aprovació, 

perquè percebia que no funcionaria. Que la realitat d’Espanya era que 100 famílies 

governaven des de 200 ó 300 anys ençà, i l’existència de governs -suposadament 

progressistes- com ara el PSOE, no havia servit de res per modificar la situació, i els 

oligarques i els terratinents andalusos rebien milions en subvencions mentre que els 

serveis socials rebien les engrunes. Que calia doncs trencar aquesta situació, i sense 

ser  independentista i considerant que la situació identitària no era el més 

important, pensava que amb el procés que vivia Catalunya es presentava una 

oportunitat per trencar i canviar les coses, que podria beneficar a la resta de 

ciutadans de l’estat, i també significar un canvi crucial a Europa, on la política 

neoliberal només s’havia qüestionat a Grècia, i sense èxit. Que o s’anava cap una 

societat més justa, o cap un feudalisme econòmic, on els senyors feudals actuals 

serien les grans corporacions multinacionals, que inconcebiblement, ara negociaven 

de manera secreta, un tractat internacional que els afectava, pretenent a més, 

disposar d’una jurisdicció especial.  Que el Consell Social evidenciava la solidaritat 

de l’ajuntament davant un problema real, i que si el punt anterior es considerava 
més propi de debat al Parlament de Catalunya, aquest tocava del tot l’ajuntament.     

Posada a votació la proposta és aprovada pel vot unànime de la totalitat del regidors 

assistents. 

11.- Afers urgents i sobrevinguts 

Mocions: Justificada i declarada la urgència, s’entra al debat i votació de les 

següents Mocions:  

11.1. Moció relativa a la utilització correcta de l’escut oficial del municipi de 
Santa Eulàlia de Ronçana i la imatge corporativa de l’Ajuntament  

El govern municipal de Santa Eulàlia de Ronçana fa uns 12 anys es va proposar 

normalitzar l’escut del municipi i la imatge corporativa de l’Ajuntament, ja que fins 

aleshores es feien servir diferents versions sense que complissin els mínims criteris 

heràldics establerts. 

 

Per això es va crear una comissió, presidida pel regidor Joaquim Brustenga, en 

aquells moments cap de l’oposició, i amb la participació de tots els grups municipals 

en la que es van fer tots es treballs, estudis i consultes per arribar a la proposta 
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consensuada per tots els grups i aprovada pels organismes competents que es 
reprodueix a continuació: 

                                                                    

Aquesta proposta va ser aprovada definitivament i per unanimitat pel ple municipal 
en sessió extraordinària del dia 17 de febrer de 2005. 

A començaments de la legislatura passada, sense previ avis, sense fer cap 

modificació consensuada, sense passar pel ple de l’Ajuntament, es va modificar 

l’escut i també la imatge corporativa de l’Ajuntament de manera arbitrària i sense 
seguir els procediments establerts per fer aquesta modificació. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

Primer.- Que a partir de la data d’avui s’utilitzi a tots els efectes l’escut aprovat pel 
ple municipal extraordinari del dia 17 de febrer de 2005. 

Segon.- Que la imatge corporativa de l’Ajuntament s’adeqüi a l’escut de 

l’Ajuntament, tal i com es feia  fins ara fa quatre anys. 

Tercer.- Que es donin les ordres oportunes a tots els òrgans i departaments de 

l’Ajuntament perquè a partir de la data d’avui la imatge de l’escut i de l’Ajuntament 

que es difongui per qualsevol mitjà imprès, digital o audiovisual sigui la aprovada 
oficialment pel ple municipal. 

Intervencions. 

El Sr. Cabot pren la paraula per explicar que al 2004  s’havia  iniciat  un procés per 

aconseguir un escut homologat i identificat per tothom com l’oficial de Santa Eulàlia. 

Que en aquest procediment hi havien participat tots el grups polítics, aprovant-se 

l’escut amb una corona i la creu en aspa de Santa Eulàlia al mig. Que malgrat això, 

al començament de la passada legislatura, i sense passar per cap òrgan col·legiat de 

la corporació, l’escut es va modificar adoptant la creu de Sant Andreu. Que malgrat 

les queixes formulades per I-ERC, s’utilitza aquest model en comptes del que va 

aprovar el ple de l’ajuntament. Que ara aprofitant el canvi de l’equip de govern, 

reiteraven la petició de que l’ajuntament utilitzi l’escut que es va aprovar en el seu 

dia.  

L’alcalde contesta que efectivament els Srs. Jaume Dantí i Joaquim Brustenga, 

havien iniciat el procediment i aprovant-se pel Ple municipal, però que al passar a la 

Generalitat, l’historiador Sr. Armand de Fluvià va determinar que la creu correcte 

era amb angles rectes, la de Sant Andreu. Que a continuació l‘Institut d’Estudis 

Catalans, va determinar el contrari, però finalment al moment de la publicació al 

DOGC, en comptes de la creu en aspa de Santa Eulàlia, es va posar la creu de Santa 

Eulàlia que és en angles rectes. Que un cop publicat, ningú s’adonà d’aquest fet, i 
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va transcorre el període per recórrer, deixant com definitiu que la creu de Santa 

Eulàlia era en angles rectes. Que per part de l’equip de govern actual no existia cap 

inconvenient en utilitzar l’escut amb la creu en aspa, perquè entenien que era el que 

veritablement pertocava, però per donar validesa al canvi s’havia de presentar 

l’expedient a la Generalitat. Que calia doncs, explicar l’error i tractar d’evitar la 

repetició de tot el procés administratiu de modificació de l’escut municipal. Que 
l’equip de govern estava d’acord en la Moció amb algunes modificacions. 

El Sr. Cabot diu que entenia que es tractava d’una errada en la publicació al DOG i 

que encara que no ho especifiqués, tampoc no desdeia allò actuat en la tramitació, 

considerant que la documentació existent justificava utilitzar com vàlid l’escut amb 

la creu en aspa de Santa Eulàlia. Que tornar a iniciar tot l’expedient era esmerçar 

recursos molt necessaris per altres finalitats. Que li semblava que el canvi també 

s’havia vist influenciat per l’amistat entre el Sr. Armand de Fluvià i l’anterior alcalde. 

El Sr. Aymà diu que la resolució definitiva era la publicada al DOGC, i el que es 

podia fer era demanar l’aclariment, de si la creu constava de quatre angles rectes o 
en aspa, i segons la resposta decidir que fer.  

El Sr. Requena diu  que entenia que existia un error al DOGC. 

Finalment s’aprova amb modificacions. 

Posada a votació la Moció es aprovada pel vot unànime de la totalitat del regidors 
assistents. 

11.2. Moció de suport al correllengua 2015  

El Sr. Vilageliu defensa la Moció manifestant que el Correllengua dedica els seus 

esforços a una part del que es el relat de la nació catalana i la llengua és un element 

importantíssim. Que la Moció valorava la feina d’aquesta entitat que pretenia donar 

a la llengua catalana la categoria de llengua nacional, aconseguint el seu ús 

complert en totes les activitats. Que finalment,  considerava convenient afegir un 

apartat especificant que l’ajuntament també contribuiria amb una aportació 
econòmica.  

La Moció és com segueix: 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 

territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 

més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 

menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu. 

Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 

societat civil en general 
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Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 

organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a 
tots els municipis i comarques de parla catalana 

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les 
activitats programades. 

TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació. 

QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda. 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL).  

Intervencions. 

L’alcalde contesta que estaven d’acord i votarien a favor. Que respecte a l’aportació 

econòmica, i per evitar males interpretacions, considerava més convenient que les 

aportacions es fessin per cada grup o partit polític, i no des de l’ajuntament com 
institució.  

El Sr. Gonzalo diu que calia separar l’assumpte de la llengua, del de la nació. Que 

personalment, havia nascut en un barri de Barcelona on el català era estrany i no es 

parlava, i que l’idioma d’intercanvi era el castellà, fins i tot entre els que 

habitualment parlaven català. Que el català es un patrimoni cultural de Catalunya i 

de la humanitat. Que en l’actualitat, havia pogut comprovar, donant classes en 

determinades zones, que existeixen alumnes que malgrat haver estat escolaritzats 

en català,  a 3er o 4at d’ESO, parlaven exclusivament en castellà. Que això volia dir 

que si durant la transició es valorava com una forma d’integració per la gent 

immigrada, ara, de forma sobtada i malgrat els recursos esmerçats, s’havia perdut. 

Que no considerava lògica aquesta pèrdua, i era perjudicial. Que estava d’acord en 

contribuir com a partit polític, però ni que fos simbòlicament, l’ajuntament també 
hauria de contribuir, perquè no era qüestió política, sinó general.  

El Sr. Requena diu que una llengua era viva des que es practicava, i si el Ple per 

unanimitat, decidia fer una aportació econòmica, ningú no ho podia qüestionar. Que 
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de fer-se per grups polítics hauria de ser proporcional a la representació en 
l’ajuntament. 

El Sr. Aymà diu que estaven a favor de la Moció i també estaven d’acord en fer una 
aportació com partit polític. 

El Sr. Vilageliu diu que els partits, voluntàriament, podrien fer el que consideressin 

mes adient, però el que calia era la manifestació conjunta del Ple, en tant que 

representació del poble de Santa Eulàlia, per recolzar el suport al Correllengua 
2015, i assignant la quantitat que fos possible.   

Posada a votació la Moció es aprovada pel vot unànime de la totalitat del regidors 
assistents. 

11.3. Moció per l'elaboració d'una auditoria dels comptes de l'Ajuntament  

El Sr. Vilageliu manifesta que la Moció tenia sentit considerant la recent història dels 

darrers quatre anys i la manca d’acord sobre la real situació econòmica de 

l’ajuntament i el seu reflex en el comptes municipals. Que des d’ I-ERC entenen que 

el que fallava era la base, la situació inicial dels comptes. Per això proposaven una 

auditoria del comptes, el menys onerosa possible i malgrat confiar en el personal del 

serveis econòmics de l’ajuntament, externa, que determinés la situació actual dels 
comptes municipals i amb aquesta base, elaborar polítiques de govern.  

La Moció es com segueix: 

Durant la legislatura anterior l’equip de govern i Ind-ERC van mostrar divergències 

a l’hora d’interpretar les xifres d’aspectes tan importants com el deute de 

l’ajuntament o la necessitat de demanar l’ajut que el govern espanyol va oferir 

mitjançant el que s’han anomenat “decret Rajoy”, entre moltes d’altres qüestions. 

Aquesta falta de coincidència sobre quina la situació real dels comptes municipals 

van enterbolir durant tota la legislatura la relació entre govern i oposició. Alhora, les 

decisions més polèmiques preses pel govern d’aleshores tenien com a base la 

situació econòmica i, per això, aquesta divergència es va allargar durant tota la 

legislatura. 

A hores d’ara, una vegada publicades les dades del Ministerio de Economia y 

Hacienda sobre l’evolució del deute dels ajuntaments de l’Estat entre 2011 i 2015 

ens adonem que Santa Eulàlia ha passat de ser el poble de la Vall del Tenes que 

tenia menys deute a ser el que en té més i que, mentre que els altres pobles han 

reduït el seu deute, Santa Eulàlia de Ronçana, l’ha augmentat.  

Aquestes dades de l’Estat, tota la controvèrsia anterior i la necessitat de partir d’una 

situació que sigui acceptada per tothom ens fan pensar que, tal com es deia en el 

programa que Poble Unit va presentar al poble per eleccions i que vam corroborar 

explícitament durant el debat, cal que es faci una auditoria que marqui la situació 

exacta i real dels comtes de l’ajuntament i que, lluny d’esdevenir motiu de disputa, 

la situació econòmica de l’ajuntament sigui el punt de partida sobre al qual elaborar 

les polítiques  que govern i oposició aconsegueixin tirar endavant, a benefici de la 

gent del poble. 
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS: 

Primer.- D’acord amb els membres de l’oposició, el govern faci una auditoria de la 
situació econòmica actual de l’Ajuntament. 

Segon.- Que aquesta auditoria la faci una empresa o institució externa i s’informi a 
l’oposició de les passes que es fan, del seu procés d’elaboració i dels resultats. 

Tercer.- Que l’auditoria, així, esdevingui un factor de confiança entre tots els 
membres del consistori. 

Intervencions. 

L’alcalde diu que votarien a favor i que l’actual l’equip de govern també ho havia 

anunciat al programa electoral de Poble Unit. Que en tot cas, calia dir que el serveis 

econòmics de l’ajuntament funcionaven molt bé i ho tenien tot al dia, responent 

d’immediat a qualsevol qüestió. Que a la vista de la correcció i de l’ordre dels 

comptes municipals, inicialment s’havien plantejat limitar-se a fer una auditoria 

interna, però tampoc no tenien inconvenient en fer-la com es proposava a la Moció. 

Que per això havien contactat amb la Diputació que podia facilitar un servei pel que 
s’oferia un informe econòmic financer.  

El Sr. Requena diu que votaria a favor, però planteja si no fora més convenient que 

en lloc d’una auditoria dels comptes, es tractés d’una auditoria de la gestió. Perquè 

si els comptes estaven al dia, no tenia sentit fer una auditoria per sentir el mateix, 
que tot era correcte.   

L’alcalde diu que l’auditoria seria del moment actual, no d’exercicis anteriors, i que 

en qualsevol cas confrontaria i donaria més validesa als serveis econòmics de 
l’ajuntament. 

El Sr. Aymà  diu que no consideraven necessària cap auditoria perquè entenien que 

els comptes estaven ordenants, eren correctes i reflectien la realitat, però si 
realitzar-la no suposava cap cost per l’ajuntament, tampoc no s’oposarien. 

El Sr. Gonzalo diu que també ho considerava convenient, a més perquè tal com 

s’havia vist als comptes de les grans empreses i els bancs, teòricament tots tenien 

la comptabilitat correcte però desprès resultava que no era així. Per altre banda, 

caldria una explicació del serveis econòmics de l’ajuntament, perquè durant el 

mandat anterior s’havien aplicat mesures d’austeritat per equilibrar els comptes, i 

ara les xifres facilitades pel Ministeri respecte a Santa Eulàlia de Ronçana, 

semblaven contradir les dades facilitades per l’equip de govern, essent el deute 
superior. 

Posada a votació la Moció es aprovada pel vot unànime de la totalitat del regidors 
assistents 

12.-Precs i preguntes 
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Del PSC: 

12.1 El Sr. Requena que havia tingut coneixement  de determinades  irregularitats a 
la concessió de Pinedes del Castellet, i demanava informació.   

L’alcalde contesta que efectivament s’havien produït irregularitats. Que ja s’havia 

mantingut una reunió amb la persona que portava la instal·lació, exigint-li l’exacte 

compliment del contracte i de les seves obligacions, així com que facilites informació 

continuada de l’activitat.  

12.2 A la pregunta de l’existència d’un pla de riuades, l’alcalde contestà que 

efectivament si que es disposava d’un pla. Que era l’INUNCAT, amb mesures 

concretes, també es disposava del PAM, (Pla d’actuació municipal) per situacions 
d’emergència. Que tots es revisaven periòdicament. 

12.3 Sobre l’acumulació de massa forestal des del mes de desembre, al davant del 

Mas Vendrell. Es contestà afirmativament, fent extensiu aquest fet a altres indrets 

del municipi, ja que les ventades van ser quelcom excepcional. Que es continuaven 

fen actuacions però que molts boscos eren de propietat privada i l’ajuntament 

només els facilitava el contacte amb l’empresa que feia biomassa. Que tota la feina 

la supervisaven els agents rurals i de vegades no es podia fer més, perquè al mes 
d’agost era més perillós retirar-la que deixar-la on era. 

12.4 Sobre l’existència d’un pla d’emergència per les ventades. Que no existeix un 

pla específic, que s’engloba en el protocol per emergències. Que es posarien en 

pràctica les mateixes mesures que es van disposar en l’anterior episodi i que amb 

l’experiència algunes s’havien millorat. Que les  mesures eren de prevenció de riscos 

i danys a les persones, incloent la limitació de desplaçaments, tallar vies de 

circulació i carrers, la intervenció de la brigada municipal i l’actuació de la policia i 

bombers. Que també s’havia demanat la realització de simulacres coordinats amb la 
Diputació.    

12.5 Sobre el cost de l’asfaltat del camí de Can Costa i l’accés a la Primavera. Que 

no formava part de cap projecte global d’asfaltat. Que es va costejar amb 

subvencions provinents de la Diputació i per import de 170.000€. Que l’adjudicació 

es va efectuar conforme a la llei de contractes, pel procediment negociat, 
adjudicant-se a la millor oferta entre els sis licitadors que es varen presentar. 

12.6 Sobre el pressupost que restava per cultura i festes. Que existien partides 

esgotades per que les activitats ja s’havien realitzat, que altres encara s’havien de 

fer i potser algunes s’haurien d’ajustar ja que l’actual equip de govern no compartia 
totes les preferències de l’anterior, pel que es faria una modificació pressupostària. 

D’I-ERC: 

12.7 El Sr. Vilageliu formula un prec consistent en que al fer 25 anys, a l’any 1991, 

que s’havia fundat Canal Set, i atès l’extraordinària tasca que s’havia realitzat, 

donant una singularitat al poble, calia festejar aquest esdeveniment amb la 

importància que mereixia, disposant del recolzament decisiu de l’ajuntament. Que 

també coincidia amb un centenari, ja que al 1915 es van inaugurar les escoles i la 
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casa del mestre del carrer Mestre Joan Batlle, que van ser costejades amb un 

préstec de l’ajuntament, però inspirades per un vallesà il·lustre, Enric Prat de la 
Riba. Per tot, prega que es dugui a terme aquesta commemoració. 

L’alcalde contestà que es tenia en compte, ja que Canal Set tenia tot el suport de 

l’actual equip de govern, i valoraven molt positivament la tasca que feien.  

12.8 El Sr. Cabot que des d’I-ERC estaven molt satisfets que en aquest mateix Ple, 

s’haguessin tirat endavant els dos consells, encara que voldrien fer-ne més, com ara 

un de cultura; de desenvolupament sostenible; economia; de joves, etc.. perquè les 

entitats poguessin comptar amb el recolzament de l’ajuntament i de la resta 

d’entitats. 

L’alcalde contesta que els dos que s’havien constituït eren estrictament necessaris, 

el nacional, pel futur del país, i el social per la situacions d’emergència que existien. 
Que tampoc no descartaven crear-ne d’altres, però també calia evitar duplicitats. 

12.9 El Sr. Cabot que es tingués en compte que havien demanat un despatx i un 
telèfon a disposició de l’oposició.  

Al respecte d’això l’alcalde diu que ja s’havia tractat i el que restava era adequar 

l’estança que substituirà a la que, amb aquest nou despatx, perdrien els treballadors 

de l’ajuntament. Que s’intentaria fer-ho dins del 2015, perquè les feines les tindria 
que fer una empresa especialitzada. 

I a les 22:00 hores, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, el 
secretari, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 

L’Alcalde     Josep Lluís Llavata i Ferrer 

Francesc Bonet Nieto 


