
BUTLLETÍ MUNICIPAL DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

El nou sistema de recaptació de tri-

buts municipals va entrar en funcio-

nament el 5 de març. El canvi arriba

perquè el servei que duia a terme

fins ara una empresa privada no és

permès per la llei. Per tant, des de fa

un mes, l'Oficina de Gestió Tributària

de la Diputació de Barcelona és qui

s'encarrega de cobrar els impostos i

taxes dels ciutadans, empreses i

comerços. El primer que s'ha posat a

cobrament és l'impost de vehicles. El

nou sistema,  més complet i eficaç,

ha de permetre millorar el servei. La

delegació suprimeix el cobrament en

metàl·lic dels rebuts a l'Ajuntament.

A partir d'ara, el

p a g a m e n t

s'haurà de fer a

través de domi-

ciliació o bé,

directament, a

qualsevol entitat

bancària o caixa

d'estalvis del

poble o de fora. A l'oficina s'atendrà

les altes, baixes, canvis, incidències,

dubtes i servirà per donar informa-

ció. Durant els dos primers mesos, el

servei de recaptació ocuparà el

mateix despatx que s'utilitzava fins

ara. Els responsables de l'oficina ate-

nen els ciutadans els dilluns, dime-

cres i divendres de les 9:30 a les

13:30 hores

Oficina oberta a cada dia

A partir del maig, l'oficina de Gestió

Tributària de la Diputació s'establirà a

l'antic local de Correus, a la plaça de

l'Ajuntament i estarà oberta tots els

dies laborables. El local ja s'ha

començat a habilitar. A més de taxes

i tributs, la notificació i el cobrament

de les sancions de trànsit que imposi

la policia local també es gestionaran a

través d'aquest organisme de gestió

tributària de la Diputació.

Recaptació NOVA
L'organisme de Gestió Tributària de la Diputació s'encarrega de

la gestió i recaptació de tributs al municipi. L'Ajuntament va
aprovar aquesta delegació en el ple de finals de gener
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La nota

Des de principis de febrer, l'Ajuntament dóna la benvinguda als nous empadro-
nats al municipi amb un dossier amb diverses publicacions de Santa Eulàlia. Es
tracta d'una dossier amb un calendari del 2004, un anuari local del 2003, un mapa
del poble, un llistat de les entitats santeulalienques, les dues darreres edicions del
butlletí municipal Tornaveu i una carta signada per l'alcalde. 

Hem encetat un nou any la il·lusió de
portar a terme tot un seguit de projec-
tes, aquells que es reflecteixen en els
pressupostos, que han de millorar el

nostre poble. Tots sabem  de les difi-
cultats i de les limitacions amb les que
hem de comptar, però els reptes esde-

venen assolibles amb l'aportació de tots
plegats. L'acció des de l'Ajuntament ha
d'atendre, alhora, les necessitats inme-
diates i els objectius a mig i llarg ter-

mini. Massa vegades es tendeix només
a cercar resultats ràpids, amb una mira-
da curta, on compten més els interessos
personals que l'aprofitament col·lectiu.

És amb aquest convenciment que al
mateix temps que ja s'han desenvolupat

actuacions inaplaçables, també s'han
iniciat treballs de planejament que són

els que han d'assegurar el futur de
Santa Eulàlia, un poble on tothom hi
pugui viure millor. I tampoc no s'ha

d'esgotar el capteniment en el que es
consideren realitats materials. El treball
pels drets de les persones, la sensibilit-
zació en relació al tercer món o la pro-

moció dels valors de la pau també els
hem de saber concretar en el dia a dia
de casa nostra. La participació activa

de moltes persones a les diferents
comissions que s'han creat és una bona

base per avançar en aquest camí.

Jaume Dantí i Riu
Alcalde

editorial tornaveu



Serveis
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Al poble

Oficines Ajuntament 93 844 80 50
Fax Ajuntament 93 844 93 80
Jutjat de Pau 93 844 86 50
Biblioteca municipal 93 844 81 88
Policia Local 93 844 64 64
Fax Policia Vall del Tenes 93 844 62 50
Mossos d’Esquadra 088
SOREA 93 871 46 25
Avaries SOREA 904 10 00 00
Deixalleria Comarcal 93 844 68 58
La Fàbrica 93 844 86 59
Casal d'Avis 93 844 63 44
Parròquia de Santa Eulàlia / Casal Parroquial 93 844 81 05
APINDEP 93 844 84 26

A l'ensenyament

Llar d'infants Santa Eulàlia 93 844 81 08
CEIP Ronçana 93 844 81 85
IES Vall del Tenes 93 844 82 25

A l'esport i al lleure

Pavelló poliesportiu 93 844 92 01
Gimnàs i instal·lacions Esportives Pinedes Castellet 93 844 86 33
Punt d’Informació Juvenil Can Rajoler 93 844 91 66
Grup d'Esplai Santa Eulàlia 93 844 82 85

A la sanitat

ABS Vall del Tenes 93 841 52 50
Farmàcia Salayet 93 844 89 80
Consorci Ambulàncies 902 23 20 22
Hospital de Granollers 93 842 50 00
Policlínica de Granollers 93 870 61 00
Clínica Veterinària La Cruïlla 93 841 62 58
Clínica Veterinària Can Pilé 93 844 69 39

Als serveis

CANAL SET, Santa Eulàlia Televisió 93 844 67 43
Oficina Correus (Parets del Vallès) 94 573 07 22
Taxi 609 376 736
Funerària 93 861 82 30
Autobusos Sagalés 93 865 04 00
Estació de França Renfe 93 870 15 12
Estació El Nord 93 870 07 92

A la Vall del Tenes

Ajuntament Bigues i Riells 93 865 62 25
Ajuntament Lliçà d'Amunt 93 841 52 25
Ajuntament Lliçà de Vall 93 843 90 00
Sefed 93 841 43 31
Servei d'Ocupació de la Vall del Tenes 93 841 58 12

A la comarca

Ambulatori - Seguretat Social 93 970 18 42
Bombers de Granollers (Urgències) 93 849 60 80
Bombers de Granollers (Informació) 93 849 00 16
Comissaria de Policia Nacional 93 870 75 99
Cita prèvia DNI 93 879 53 13
Guàrdia Civil 93 846 53 53
Estabanell i Pahissa 93 860 91 00
Fecsa-Enher (Gestions) 900 70 70 70
Fecsa-Enher (Avaries) 900 77 00 77
Telefónica (Avaries) 1002
Telefónica (Informació) 11818
Consell Comarcal del Vallès Oriental 93 879 14 44
Generalitat de Catalunya 902 41 50 00
Informació 012

Telèfons d’interès Regidories

Alcaldia, Cultura,Acció Social, Seguretat Ciutadana
· Jaume Dantí · Dijous de 10 a 12 h i

de 16 a 17 h

Planejament i Territori, Obres, Economia i Joventut
· Enric Barbany · Dimarts 17 a 18 h

· Dijous de 10 a 12 h

Serveis municipals i Medi Ambient
· Lluís Velasco · Dijous de 17 a 18 h

Eduació, Informació, Participació ciutadana i Festes
· Jordi Sala · Dimecres de 17 a 18 h

Esports
· Martí Ferrés · Dimarts de 18 a 19 h

Barris
· Armando Cañizares · Dimarts de 19 a 20 h

Edita: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana • Redacta: Canal SET TV
Plaça de L’Ajuntament • 08187 Santa Eulàlia de Ronçana • Tel: 93 844 80 25

Email: st.eulaliaron@diba.es • www.santaeulaliaron.diba.es
➟

Aquest butlletí és obert a la participació de tothom. El consell de redacció està format per repre-
sentants de les forces polítiques de l’Ajuntament

➟
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Grups municipals

CiU
· David Duran,Andreu Gual,

Joaquim Brustenga i Rosa Mª Cortiella · Dimarts de 18 a 20 h

PP
· Francesc Montes · Dijous de 16 a 17 h

Serveis

Horari oficina atenció al públic · De dilluns a dijous de 
9:30 a 13:30 h i 
de 16 h a 19 h

· Divendres de 9:30 a 13:30 h
· Dissabte de 10 a 13 h

Secretari (Cal concertar visita)

Cap Serveis Econòmics · Dimarts de 13:30 a 19 h
· Dijous de 12 a 13:30 h

SOREA · Dijous de 9 a 13 h

Recaptació municipal · Dilluns, dimecres i divendres
de 9:30 a 13:30 h

Jutjat de Pau · Dimarts i dijous
de 18 a 20 h

Arquitecte Superior * · Divendres de 12 a 13:30 h

Enginyer Superior* · Dijous de 10 h a 11 h

Enginyer tècnic* · Dijous de 17 a 19 h

Aparellador* · Diluns, dimecres 
i divendres de 13 a 14 h

Tècnica Joventut* · Dimarts de 16 a 18 h

Treballadora social * · Dilluns de 10 a 12 h

Insertora laboral* · Dimecres de 9 h a 12 h

* (Cal demanar hora)



La casa de tots

La taxa de guals regula tres

aspectes: l'entrada i sortida

de vehicles a un edifici a tra-

vés de la vorera, l'aparca-

ment i la càrrega i descàrre-

ga de mercaderies. Amb tot,

l'ús més freqüent de la taxa

de guals és el que impedeix

aparcar davant d'una sortida

o entrada de vehicles. Fins

ara, a Santa Eulàlia, la nor-

mativa sobre els guals era

inexistent. La regulació arri-

ba, aquest 2004, davant la

insistència d'alguns veïns que

veien com els vehicles obs-

truïen, moltes vegades, l'ac-

cés o la sortida de casa seva.

L'Ajuntament ha fixat aques-

ta taxa sense cap afany

recaptatori. De fet, l'orde-

nança és voluntària i només

l'haurà de pagar qui demani

una llicència. 

Les primeres llicències

Fins a mig mes de març, els

serveis tècnics municipals

havien expedit 6 llicències de

guals. Els procés de sol·lici-

tud és senzill. Només s'ha

d'omplir una instància als

serveis tècnics municipals en

horari d'oficina, és a dir els

matins de 9 a 1 i les tardes

dels dimarts i dijous de 4 a 7.

La llicència s'haurà de reno-

var cada any.

Quatre tarifes

L'ordenança de guals esta-

bleix quatre tarifes bàsiques.

La primera, la que s'utilitzarà

de forma general, regula

l'entrada i aparcament de

vehicles dins d'edificis, costa

30 euros a l'any. Aquest preu

s'aplicarà a garatges amb

cabuda de 4 o menys cotxes,

fins a 3 metres d'amplada.

Per cada metre de més o

fracció s'incrementarà en

11,15 euros. Una altra tarifa

és per a entrades a locals

comercials per a càrrega i

descàrrega de mercaderies.

Si l'amplada de porta  no

supera els 3 metres l'import

serà de 35,55 euros. Per

cada metre de més o fracció,

el preu augmentarà 15,50

euros. La reserva especial de

parada en vies i terrenys d'ús

públic, concedits a determi-

nades persones per a càrre-

ga i descàrrega de mercade-

ries, per metre lineal o frac-

ció i hora o fracció serà de

4,75 euros. Finalment,

també hi ha una tarifa que fa

referència al tancament de

carrers sense presència poli-

cial. El preu és de 11'10

euros/hora.

El calendari fiscal 2004
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Del 5 de març al 4 de juny

Impost sobre béns i immobles (IBI)
Per als rebuts no domiciliats *
De l'1 de juny al 2 d'agost

Per als rebuts domiciliats
1r termini: de l'1 de juny al 2 d'agost
2n termini: de l'1 d'octubre al 3 de desembre

* Cada contribuent no domiciliat rebrà una circular
indicant la data per poder domiciliar els rebuts de l'IBI
i així gaudir del fraccionament.

IAE
Del 3 de setembre al 5 de novembre

Impost sobre béns immobles (rústica)
Del 3 de setembre al 5 de novembre

Taxa d'escombraries
De l'1 de juny al 2 d'agost

Taxa convervació cementiri
Del 3 de setembre al 5 de novembre

L’ordenança de GUALS
Les ordenances fiscals del 2004, aprovades a

finals de l'any passat, inclouen, com a novetat, la
creació d'una taxa nova. Es tracta de la taxa de
guals, que no és obligatòria i que prové d’una

demanda creixent dels veïns

Les primeres plaques de guals ja es comencen a veure

3 • tornaveu



L'Ajuntament s'ha beneficiat,

entre el gener i el març dels

Plans d'Ocupació que, cada

any, convoca la Generalitat

de Catalunya. L'objectiu d'a-

questes iniciatives és oferir

una inserció laboral a perso-

nes que estiguin a l'atur i

que, alhora, tinguin un apre-

nentatge en l'àmbit laboral

en el que desenvolupen la

seva feina.  Són plans que

duren 6 mesos amb la volun-

tat que, un cop acabats, els

treballadors puguin tenir una

continuïtat en altres àmbits,

fora de l'administració local.

La Generalitat i l'Ajuntament

financen al 50% el sou d'a-

quests treballadors. En el cas

de Santa Eulàlia, el pla ha

durat 3 mesos. Hi ha hagut

quatre persones a la brigada

de jardineria i, d'altra banda,

un tècnic de medi ambient

que ha realitzat treballs dins

de l'àrea de Medi Ambient

del consistori. Tant en un cas

com en l'altre, l'Ajuntament

valora positivament la tasca

que s'ha dut a terme, tot i

que hagi estat un període

curt. L'any que ve, Santa

Eulàlia, com ha fet en anys

anteriors, es tornarà a pre-

sentar a les convocatòries

dels Plans d'Ocupació de la

Generalitat de Catalunya. El

període de temps que abar-

quen aquestes iniciatives

sòciolaborals va d'octubre a

març. 

La casa de tots

El tècnic de Medi Ambient amb el cap de la Brigada

Durant el primer trimestre

d'aquest any, la Brigada

d'Obres i l'empresa Barnas-

falt han arranjat alguns trams

de carrers del poble que es

trobaven en mal estat. Han

estat els més prioritaris, no

tots els que es voldria. Els

treballs s'emmarcaven en un

projecte de reparació de

vies de comunicació de titu-

laritat municipal. Els criteris

que s'han seguit per a la

selecció donen preferència a

carrers amb paviment i asfal-

tat deficient que han de

suportar un trànsit conside-

rable -en algun cas amb perill

d'accident de trànsit-,o la

proximitat entre les actua-

cions i vials que es troben en

zones que a curt o mig ter-

mini no es preveu urbanitzar.

S'han fet diversos tipus de

reparació. En uns casos s'han

netejat la superfícies on es

volia actuar i, després s'hi ha

aplicat conglomerat asfàltic.

En altres, s'han retirat tros-

sos de paviment o asfalt que,

després, s'han reomplert.

Finalment, en els vials en

més mal estat, s'ha fet una

base de totú i s'ha pavimen-

tat els trams necessaris.

Tres fases

El projecte de reparacions

d'urgència a vials s'ha dividit

en 3 fases. La primera es va

centrar al Rieral, al Bosc del

Forn, concretament als

carrers del Forn, Sant Joan

Bosco, Pi Gros i Josep Maria

de Sagarra. La segona fase es

va realitzar al carrer de la

Creu, a Salve Regina, i també

altres carrers com Mas Roig i

MasPujol (Mas Vendrell),

Vallbona, Vallespir, Vallcebre

i Camí de Caldes (Font

d'Abril) i Masnou i Lledó

(Lledoners). Finalment, la

tercera fase s'ha fet a vials

d'aquests barris i els de Can

Maset, a Pinedes Castellet i a

La Serra.

Arranjaments de CARRERS

Tres mesos d’OCUPACIÓ

El de la Creu ha estat un dels carrers arranjats

• 4tornaveu



Els pressupostos municipals

2004 preveuen una partida

de 85.000 euros en el capítol

de despeses en serveis per a

la posada en marxa de

l'Escola Bressol Municipal.

De fet, el primer any de fun-

cionament es reduirà als pri-

mers quatre mesos del curs

2004-2005, que s'iniciarà al

setembre. Un dels aspectes

importants, que s'ha acabat

de definir, és el model de

finançament del servei. Hi ha

tres fonts de finançament: la

Generalitat de Catalunya, les

famílies i l'Ajuntament. La

subvenció de la Generalitat,

que és una aportació fixa,

serà de 1.100 euros per a

nen i any. La quota que paga-

ran les famílies -un 33% dels

costos totals- s'aproximarà

als de 125 euros al mes men-

tre que l'aportació de

l'Ajuntament per facilitar l'e-

quilibri financer del servei

rondarà els 120.000 euros. 

L’equip docent

Aquesta primavera s'ha de

fer el procés selectiu de la

plantilla de l'Escola Bressol:

tres mestres, cinc educado-

res i una auxiliar. Durant el

procés de presentació de

sol·licituds per concursar a

aquests llocs de treball han

arribat a les oficines munici-

pals 94 instàncies. Un tribu-

nal, amb representants de

tots els grups municipals, es

farà càrrec del procés defini-

tiu de selecció.

Els horaris i 

el calendari laboral

L’Escola Bressol Municipal

disposarà de cinc unitats de

funcionament. Una de 0 a 1

any, amb 8 infants, dues de 1

a 2 anys amb dos grups de

13 nens i nenes i dues més

de 2 a 3 anys amb 20 alum-

nes per grup. L'horari base

serà el mateix que el de la

majoria d'escoles bressol

públiques: de les 9 del matí a

les 12 del migdia i de les 3 a

les 5 de la tarda. Hi haurà

també un horari extraesco-

lars, és a dir, un temps d'aco-

llida d'infants de dos quarts

de 8 a les 9 del matí i a la

tarda, de 5 a 6. Les famílies

hauran d'assumir, en la seva

totalitat, les despeses d'a-

quest servei. Pel que fa al

calendari laboral, l'equip

docent disposarà de la pri-

mera setmana de setembre

per preparar l'inici de curs.

L'activitat escolar ordinària

s'iniciarà la segona setmana

de setembre i acabarà a

finals de juliol. La darrera

setmana de juliol es dedicarà

a valoracions i memòries.

Les vacances de Nadal,

Setmana Santa i altres segui-

ran el calendari laboral que

estableix el departament

d'Ensenyament. 

La casa de tots

S’inicia el COMPTE ENRERA
L'Escola Bressol Municipal va iniciar el compte

enrera, fa quatre mesos, amb l'aprovació de l'es-
tabliment del servei. Les obres de l'edifici, a la

Sagrera, continuen a bon ritme mentre el Consell
Escolar Municipal fa el seguiment del procés

d'implantació del centre  

Les preinscripcions i matriculacions 2004

Escola Bressol Municipal

Preinscripció: Del 14 al 23 de maig
Matriculació: Del 23 al 30 de juny

CEIP Ronçana / IES La Vall del Tenes (ESO)

Preinscripció: Del 15 al 30 d’abril
Matriculació: 31 de maig al 4 de juny

IES La Vall del Tenes (Batxillerat)

Preinscripció: Del 13 al 28 de maig
Matriculació: Del 30 de juny al 7 de juliol

Jornades de visita a l'IES La Vall del Tenes

Dimecres, 14 d'abril, a les 18 h
Dijous, 22 d'abril, a les 18 h

Les obres de l’Escola Bressol finaitzaran aquest primavera
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El pressupost municipal és

l'eina que determina la gestió

de l'Ajuntament de tot l'any.

S'hi troben els ingressos i les

despeses de l'exercici en

qüestió. Pel que fa a la des-

pesa, aquest 2004 hi trobem

nous serveis, millores en els

barris, en les infraestructu-

res, en la capacitat de gestió

i d'atenció al ciutadà o la cre-

ació de l'organisme autònom

local SET Comunicació, que

disposa de pressupost propi.

Tot seguit, per qüestions

d'espai, només esmentarem

les principals consideracions

del projecte aprovat a finals

de l'any passat en el ple del

29 de desembre (veure qua-

dre).

Les despeses

El compte de despeses té 6

capítols. El primer són les

despeses de personal, és a

dir, els sous i la seguretat

social dels funcionaris, per-

sonal laboral i càrrecs elec-

tes del consistori. Enguany

destaca l'increment de dedi-

cació de l'arquitecte (passa

del 50 al 62%) i de l'enginyer

(del 32 al 52 %). També hi

ha els futurs treballadors (9)

de l'Escola Bressol, una plaça

de peó d'obres i l'adequació

del conveni de la policia

local. El segon capítol són les

despeses de béns corrents i

serveis. Es tracta de les des-

peses que cobreixen els dife-

rents serveis municipals.

Alguns dels nous serveis per

a aquests any es resumeixen

en el quadre adjunt d'aques-

ta pàgina. Un aspecte impor-

tant és el control i la reduc-

ció de les despeses de sub-

ministraments (aigua, elec-

tricitat, telèfon) i d'adquisi-

cions a proveïdors. Altres

despeses pressupostades en

aquest capítol són les parti-

des per a Acció social

(37.000), Cultura (37.700),

Joventut (9.650), Promoció

econòmica (6.000),

Ensenyament (25.000),

Manteniment de l'enllume-

nat públic (35.000) i de cla-

Les inversions i els nous serveis
marquen el pressupostos 2004

L'Ajuntament va aprovar, el 29 de desembre, el
projecte de pressupostos municipals per a aquest
any amb els vots a favor d'Ind-ERC, PSC i PP i en
contra de CiU. Gairebé el 50% de les despeses
pertanyen a inversions. Els pressupostos es poden

consultar al consistori

A fons

Escola Bressol 85.000 euros
Transport Públic 66.000 euros
Recollida fracció orgànica 40.000 euros

Elaboració del Pla d’Ordenació
Urbanística del Municipi (POUM) 36.000 euros
Contractació de Serveis Tècnics 22.000 euros
SET Comunicació (Pressupost total) 72.110 euros

Els serveis nous *

* Despeses per al 2004

Servei                                    Dotació    

DESPESES                            

Capítol 1 - Despeses de personal .............................1.494.940 euros
Capítol II - Béns corrents i serveis ........................... 1.584.268 euros
Capítol III - Despeses financeres .................................. 51.800 euros
Capítol IV - Transferències corrents ........................... 167.858 euros
Capítol VI - Inversions reals .....................................3.604.325 euros 
Capítol IX - Passius financers ..................................... 380.692 euros

TOTAL       7.283.883 euros

INGRESSOS

Capítol 1 - Impostos directes .................................. 1.923.700 euros
Capítol II - Impostos indirectes .................................. 272.000 euros
Capítol III - Taxes i altres ingressos .......................... 1.680.600 euros
Capítol IV - Transferències corrents  .......................... 868.768 euros
Capítol V - Ingressos patrimonials ................................ 37.000 euros
Capítol VI - Alienació inversions reals .......................... 90.000 euros
Capítol VII - Transferències de capital ..................... 1.170.077 euros
Capitol IX - Passius financers .................................. 1.241.738 euros

TOTAL                   7.283.883

Els números del 2004
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vegueres (20.000) o Medi

ambient (30.000). Després

apareixen les despeses finan-

ceres o, el que és el mateix,

els interessos i les despeses

de formalització de préstecs.

En quart lloc hi ha les trans-

ferències corrents. Aquí,

parlem de les subvencions

que l'Ajuntament dóna a

altres associacions o entitats

com l'aportació al Tercer

món que, per a aquest 2004

serà de 25.250 euros passant

del 0,7 a l'1% dels ingressos

propis. També s'hi comptabi-

litzen les aportacions al Jutjat

de Pau, a la Mancomunitat, a

l'Organisme Autònom Local

SET Comunicació o a les

entitats locals. El sisè capítol

són les inversions reals (qua-

dre pàgina 7). Arriben a 3,6

milions d'euros. Es tracta

d'una concreció que pot

variar en funció de les priori-

tats dels veïns i de les sub-

vencions que s'aconseguei-

xin del PUOSC, FEDER i del

Programa Xarxa de la

Diputació. Finalment, tro-

bem els passius financers, és

a dir, les amortitzacions de

prèstecs.

Els ingressos

El compte d'ingressos agru-

pa 8 capítols. En primer lloc

hi ha els impostos directes

que provenen de l'Impost

sobre béns i immobles (IBI),

l'Impost de vehicles, les

plusvàlues i l'IAE. Els indirec-

tes, per la seva banda, surten

de l'Impost de construc-

cions. Pel que fa a les taxes

es comptabilitzen les d'es-

combraries, cementiri i la

d'utilització d'instal·lacions.

Són taxes que graven els ser-

veis que s'ofereixen al ciu-

tadà. D’altra banda, també hi

ha les quotes urbanístiques

que paguen els veïns quan es

reurbanitza el sector on

viuen. A continuació aparei-

xen les transferències

corrents que són les subven-

cions -per a despeses

corrents- que es reben de

l'Estat espanyol, la

Generalitat, la Diputació i el

Consell Comarcal. El

següent capítol són els

ingressos patrimonials, pels

rendiments dels comptes

bancaris i de les concessions

de l'Ajuntament, en aquest

cas del servei d'aigua.

L'alienació d'inversions reals

és la venda de patrimoni

municipal. I aquest 2004 es

preveu vendre -si s'escau- la

parcel·la 9, del Pla Parcial del

Rieral. Com a darrers capí-

tols d'ingressos trobem les

transferències de capital, és

a dir, les subvencions que es

reben per fer inversions

(PUOSC, Feder, Xarxa) i, els

passius financers que són els

préstecs que el consistori

concerta amb les entitats

bancàries.

A fons

INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES
Abastament aigua ATLL 469.577 euros
Abastament aigua al Bonaire 50.000 euros
Clavegueram del Rieral 150.000 euros
EQUIPAMENTS
Escola Bressol 155.000 euros
CEIP Ronçana 92.000 euros
Reformes local policia  15.000 euros
Rehabilitació Sant Simple 133.304 euros
Adequació edificis municipals 18.000 euros
Graderies camp de futbol 80.000 euros
Adequació piscina municipal 15.000 euros
Magatzem municipal 115.000 euros
Parc de camions 8.000 euros
VIA PÚBLICA
Camí del Serrat i de Salve Regina  210.000 euros
Camí del Gual  298.000 euros
Accès a Font del Bou 200.000 euros
Camí de vianants 100.000 euros
Passera del riu a la Campinya 22.000 euros
Parcs, zones verdes i exteriors 35.000 euros
Obres millora via pública 60.000 euros
Millores accessibilitat via pública 20.000 euros
Enllumenat públic amb energia solar 18.000 euros
Mesures seguretat viària 18.000 euros
Adquisició finca plaça Església 25.944 euros
BARRIS
Reurbanització de barris
Can Feu  630.000 euros
Bellavista 390.000 euros
Font Abril, Mas Vendrell, Lledoners (proj) 83.000 euros
Can Font (projecte) 30.000 euros
Font del Bou (projecte) 6.000 euros
Despeses urb.juntes compensació 61.500 euros
Infraestructura informació ciutadana 7.000 euros
EQUIPS
Centraleta telefónica Ajuntament 9.000 euros
Camió cistella  36.000 euros
Maquinària i eines Brigada 6.000 euros
Mobiliari i equipament municipal 12.000 euros
Sistemes d’informació 26.000 euros

TOTAL INVERSIONS 3.604.325 euros

Les inversions
Inversió                                Dotació         
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La casa de tots

Santa Eulàlia és un dels més

de 100 pobles catalans que

s'han adherit als actes del

Fòrum de les Cultures 2004

que se celebra a Barcelona

entre el 9 de maig i el 26 de

setembre. Santa Eulàlia

doncs, n’és municipi

col·laborador des de l'11 de

març. Es tracta d'aprofitar

aquest esdeveniment per

desenvolupar activitats que

algunes entitats del poble

volen organitzar. Aquesta

voluntat ha propiciat el

suport de l'Ajuntament. Les

activitats estan basades en la

divulgació dels tres eixos del

Fòrum: la cultura per la pau,

la diversitat cultural i el

desenvolupament sosteni-

ble. La concreció es fa en

funció de les propostes que

han fet les entitats i, de

moment n'hi ha tres. L'AAVV

de Can Font promou la ins-

tal·lació d'una sèrie d'exposi-

cions itinerants del Museu

Marítim de Barcelona, sobre

la cultura mediterrània. Són

interessants perquè mostren

la diversitat cultural més

propera de casa nostra, la

que configura l'àmbit de la

mediterrània. En segon lloc,

hi ha una conferència sobre

mobilitat i Sostenibilitat,

impulsada pel Fòrum de

l'Agenda 21. La tercera

actuació serà sobre la

necessària inserció a la

societat dels discapacitats

que es vehicula  a través de

l'APINDEP. Finalment, hi

haurà una festa intercultural

entre saharauís i ucraïnesos. 

Pobles pels drets humans

L’Ajuntament també s'ha

adherit a la Xarxa de Pobles

pels drets humans de la

Diputació de Barcelona.

Això significa comprome-

tre's a desenvolupar, en l'ac-

tivitat ordinària del municipi,

mesures a favor de la defen-

sa dels drets humans.

Adherits al FÒRUM 2004

El logotip del Fòrum 2004, al que s’ha adherit Santa Eulàlia

L'Ajuntament ha subscrit un

protocol contra la violència

domèstica. Es tracta d'un

projecte que s'ha elaborat a

nivell mancomunat però que

cada consistori aplicarà indi-

vidualment a cada poble. En

la redacció hi han intervingut

les regidories de

Governació, Sanitat i Afers

Socials dels quatre consisto-

ris. El programa recull una

guia contra maltractaments

i, com a aspecte destacat, un

protocol d’actuació. Aquest

protocol inclou un circuit de

funcionament entre els ser-

veis socials, policials i sanita-

ris de cada municipi perquè

estiguin correctament coor-

dinats quan es trobin davant

d'una denúncia sobre violèn-

cia domèstica. Els objectius

generals del programa són:

prevenir de la violència con-

tra qualsevol persona, en

especial contra les dones,

atendre qui denunciï mal-

tractaments físics, psíquics o

sexuals i informar adequada-

ment dels passos a seguir i

dels recursos existents.

Contra els MALTRACTAMENTS
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La casa de tots

Els barris, les seves associa-

cions de veïns i la participa-

ció ciutadana són uns dels

objectius de l'Ajuntament

durant aquest mandat. Ara

mateix, la regidoria de Barris

està treballant principalment

en dues direccions. D'una

banda, la regidoria participa

en les trobades de les asso-

ciacions de veïns del munici-

pi que es fan els caps de set-

mana i, de l'altra, coordina

les reunions semestrals del

Consell de Barris, creat l'oc-

tubre passat. Les trobades

de les associacions de veïns

serveixen per donar a conèi-

xer els problemes dels barris

i les possibles solucions.

Mentrestant, les reunions

del Consell permeten tractar

temes comuns que afecten

els barris, conèixer iniciati-

ves i activitats diverses.

La participació ciutadana

Impulsar la participació ciu-

tadana significa promoure

actes com aquests. Les dues

iniciatives formen part d'un

projecte global que pretén

fomentar la participació ciu-

tadana i reactivitar les asso-

ciacions de veïns dels barris.

Actualment n'hi ha 11. Dues

més -una d'elles a Sant

Isidre- es troben en fase

d'activació. 

La relació amb els BARRIS

L’Ajuntament vol reactivar les associacions de veïns del poble

Santa Eulàlia disposa actual-
ment d'una vintena llarga
d'entitats culturals, educati-
ves, esportives i juvenils. No
totes disposen d'estatuts ni
estan legalment reconegu-
des per la Generalitat. Per
això, l'Ajuntament obrirà un
registre d'entitats del muni-
cipi. L'aprovació inicial del
reglament d'aquest cens
d'associacions es va fer en el
ple municipal de finals de
gener. Ara s’està pendent de
la ratificació. Es tracta d'un
pla que l'Ajuntament vol
promoure en tres fases.
Així, la primera és tenir un
llistat de les entitats, la sego-

na que totes les associacions
del poble disposin d'estatuts
i, la tercera, que s’inscriguin
al registre d'Associacions de
Catalunya abans que s'acabi
aquest any. Per a les entitats
que necessitin fer qualsevol
consulta, l'Ajuntament esta-
blirà un punt d'assessora-
ment al PIJ Can Rajoler.
L'objectiu és legalitzar i
fomentar el teixit associatiu
del municipi. Els avantatges
poden ser múltiples. Des de
poder formar part de guies
d’associacions fins accedir a
informacions d'interès i a
subvencions d'altres organis-
mes.

Les entitats S’HAN DE REGISTRAR

El Punt d’Informació Juvenil assessorarà les entitats
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Un trimestre DE FESTES

La casa de tots

Acabem de deixar enrera

tres mesos farcits de festes

populars, sobre tot els dos

primers del 2004. Cap d'Any,

Reis, Sant Antoni, la

Calçotada Popular i el

Carnestoltes han destacat

per la resposta dels veïns i,

també, pel treball que ha dut

a terme la Comissió de

Festes. 

Gener: Cap d'Any i Reis

La primera diada va ser la

que tancava el 2003 i saluda-

va l'inici del 2004. El sopar

de Cap d'Any, a la Fàbrica, va

aplegar 300 persones. La

xifra es va elevar a 365, amb

els balladors que van arribar

després de la mitjanit per

participar en el ball que es va

organitzar després del sopar.

Cinc dies més tard, es feia la

Cavalcada de Reis. La

Comissió de Festes va ela-

borar, de nou, les carrosses,

molt ben guarnides, que

havien d’acompanyar els reis

Melcior, Gaspar i Baltasar en

la seva cercavila pels carrers

del poble. Una cercavila que

va variar una mica el reco-

rregut. L'objectiu de la

Comissió era que els Reis

rebessin les cartes dels

infants amb ordre, solemni-

tat i envoltats de la màgia

pròpia d'aquella nit. 

Festes de febrer

Els Tres Tombs, la calçotada

popular i el carnestoltes es

van celebrar durant el

febrer. La diada de Sant

Antoni, va tenir lloc dia 2

amb una participació ben

elevada. La Comissió de

Festes va subvencionar

alguns dels actes que van

promoure l'organització, els

Amics del Cavall. Pel que fa a

la calçotada, va tenir lloc

dues setmanes després amb

l'objectiu de millorar el ser-

vei. Unes 620 persones van

menjar prop de 13.000

calçots. El complement de

les havaneres, al final de la

trobada, va arrodonir la

festa. Cal destacar, l'excel·-

lent afluència de caminaires,

gairebé 140, a la passejada

que hores abans de la calço-

tada va fer Santa Eulàlia

Camina. Durant el recorre-

gut, d'11 quilòmetres es van

visitar algunes de les masies

més antigues del poble.

Finalment, la diada de

Carnestoltes va tenir lloc el

21 de febrer. Unes 700 per-

sones van passar per La

Fàbrica. El carnaval dels més

petits es va celebrar a la

tarda, amb més de 500

infants i pares, i amb cercavi-

la, amenaçada per la pluja,

inclosa. Al vespre, una petita

rua també es va dirigir a la

Fàbrica on, amb un públic

nombrós, es va fer un ball de

nit i un concurs de disfres-

ses.

Un cicle de cinema català i un de teatre

La Comissió de Cultura va iniciar, fa dos mesos, un cicle
de cinema català. Aquesta activitat s'afegeix a la progra-
mació mensual estable de balls de saló i d'espectacles
infantils. La voluntat és incorporar el coneixement del
cinema dins de l'àmbit de lleure i de la cultura de Santa
Eulàlia. La primera projecció, al febrer, va ser Pau i el seu
germà, de Marc Recha. El fil conductor d'aquest primer
cicle, que acabarà al juny, és el cinema fet a Catalunya o
bé, amb actors o directors catalans. Les projeccions
tenen lloc els segons diumenges de mes a La Fàbrica. La
propera serà El perquè de tot plegat, de Ventura Pons,
l'11 d'abril.

Paral·lelament, des del març i fins el juny, l'Ajuntament i
el Casal Parroquial han arribat a un acord perquè també
hi hagi una representació teatral al mes per part de
grups amateurs catalans. La primera obra va tenir lloc el
21 de març amb el grup Nyoca de l'Ametlla que va por-
tar l'obra Txejòvia. La següent serà La Filla del Mar, d'Àn-
gel Guimerà, el 25 d'abril amb el grup de Teatre de
Vilanova del Vallès.

La Comissió de Festes ha treballat dur en els últims mesos

La Comissió de Festes ha estat molt enfeinada
durant els dos primers mesos d'aquest 2004. El

darrer tram de les diades de Nadal i les festes que
arriben durant els dos primers mesos de l'any han
significat un esforç de preparació i organització
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Activitats a  Santa Eulàlia

Horari activitat GIMNÀS PINEDES CASTELLET

HORARI

De 9 a 10 h

De 10 a 11 h

D’11 a 12 h

De 12 a 13 h

De 15.15 a 16.15

De 16 a 17 h

De 17 a 18 h

De 18 a 19 h

De 19 a 20 h 

De 20 a 21 h

De 21 a 22 h

DILLUNS

Gim. manteniment

Gim. gent gran

Aeròbic

Aeròbic

Gim. manteniment

Aeròbic

DIMARTS DIMECRES

Gim. manteniment

Gim. gent gran

Steps

Steps

Aeròbic

Gim. manteniment

DIJOUS

Aeròbic

Aeròbic

Gim. manteniment

Correctiva

DIVENDRES

Gim. manteniment

Aeròbic

Giim. manteniment.

Aeròbic

DISSABTE

Gimnàstica

Correctiva

Taekwondo

CURSOS I TALLERS TRIMESTRALS

Autoestima I i II
Dies 15, 20 i 22 d’abril
De les 16 a les 18 h
A càrrec d’Esmeralda Ponce
Preu: 10 euros

Ball country (Nivell avançat)
Del 14 d’abril al 16 de juny
Dimecres, de les 20:45 a les 10:15 h
A càrrec de Jaume Bellavista
Preu: 36 euros

Balls llatins i tropicals
Del 7 de maig al 25 de juny
Divendres, de les 10 a les 23:30 h
A càrrec d’Interdansa
Preu: 42 euros (per parella)

Cocktails
Del 12 de maig al 2 de juny
Dimecres, de les 20:30 a les 21:30 h
A càrrec de Jesús Renteria
Preu: 18 euros

CURSOS ANUALS

Tai Txi
Diversos grups i horaris
Preu: 16 euros/mes

Ioga
Diversos grups i horaris
Preu: 20 euros/mes

Anglès
Diversos nivells i horaris.
Preu: 18 euros/mes
Preu nens i nenes: 20 euros/mes

Francès
Diversos nivells i horaris
Preu: 18 euros/mes

Capoeira
Preu: 18 euros/mes

Teatre i contes
Per a nens i nenes de 4 a 7 anys
Preu: 18 euros/mes

EXPOSICIONS

Fotografies de Cuba
Del 5 al 18 d’abril

Punts de llibre
Del 19 al 30 d’abril

Olis, escultures i dibuix de Bel Fiter
Del 10 al 31 de maig

Pa, oli i vi. 
Viure i sentir a la Mediterrània.
(Fòrum 2004)
Del 17 al 30 de maig

Treballs dels cursos i tallers Fàbrica
De l’1 al 30 de juny

ACTIVITATS
l
Cinema: El perquè de tot plegat
Diumenge 11 d’abril
A  les 19 h - A La Fàbrica

Cantada de caramelles
Dilluns, 12 d’abril
A partir de les 8 h - Per tot el poble

Pallassos amb Dandy-Clowns
Dissabte, 17 d’abril
A  les 18 h - A La Fàbrica

Concert de Pasqua amb la Coral
Diumenge 18 d’abril
A partir de les 19:30 h - A l’Església

Ball de saló amb el duet Flor de Lluna
Dissabte, 24 d’abril
A les 22:30 h

Teatre: La filla del mar
Diumenge 25 d’abril
A les 19 h - Al Casal Parroquial

SETMANA CULTURAL
(PROGRAMA A PART)

-Presentació  L’únic camí (22 d’abril)
-Venda llibres de 2a mà (23 d’abril)
-Certamen literari infantil (24 d’abril)
-Homenatge a Martí i Pol (24 d’abril)
-Sortida de Fotografia (25 d’abril)
-Ballada de sardanes (25 d’abril)
-Xerrada El Ganxo (26 d’abril)

Val 18,03 euros al mes. No s’ha de pagar matrícula.
El taekwondo i la gimàstica correctiva es paga a part. El preu és de 9,02 euros /mes.
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A debatELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2004

El pressupost (el primer) aprovat per l’actual Ajuntament te
com a finalitat iniciar el que hem anomenat “procés de millo-
ra i reordenació equilibrada i sostenible del nostre poble” que
vàrem presentar al seu dia i que va merèixer la vostra con-
fiança. Aquest objectiu ens obliga a ser ambiciosos i aprovar
uns imports importants en inversions i serveis que es justifi-
quen en la necessitat de dotar-nos d’unes infrastructures,
equipaments, nous serveis, atenció als barris i necessitats
relacionades amb la via pública que, per nosaltres, no es
poden demorar més. És evident que si volem ser actius en la
realització d’aquests compromisos també hem d’ampliar els
recursos humans destinats al seguiment i control d’aquestes
actuacions. Quant als ingressos, s’intenta combinar una
recaptació eficient i un finançament assumible i una gran
exigència en la consecució de la subvenció externa.Tot això,
però, per nosaltres no te cap sentit si no es fa pensant en les
persones i en les seves necessitats, especialment en les més
necessitades. És per això que també es destinen més recur-
sos a Acció Social, Joventut, Educació, Cultura, Promoció
econòmica i tercer món. Finalment, cal indicar que perquè
aquest pressupost tingui una execució correcta cal fer bé les
accions a la primera, tant en les inversions, que s’hauran de
realitzar en terminis, qualitat i rigor pressupostari, com pel
que fa a totes les despeses corrents, especialment en l’asse-
gurament dels objectius de reducció de determinades parti-
des i també, és clar, en el control dels ingressos.

El nou equip de govern municipal va aprovar en el Ple del pas-
sat 29 de desembre del 2003 el seu primer pressupost muni-
cipal. Republicans, socialistes i també el PP van apostar per un
pressupost que des de la nostra perspectiva, ens durà inevi-
tablement al dèficit a finals d'any. Les partides del passiu estan
infravalorades, mentre que les de l'actiu sobrepassen perillo-
sament les previsions més favorables. 

Hi ha punts en que hi estem radicalment en contra, com la
reducció d'un 50% del fons social dels treballadors, d'un 42%
de la partida de previsió de riscos laborals, d'un 50% el
foment de l'ocupació, també la partida pel manteniment del
local de la Policia es redueix en un 50% respecte el pressu-
post de l'any passat. D'altres no augmenten gens, ni tan sols
l'IPC, com les subvencions a entitats locals culturals, subven-
cions per activitats juvenils, despeses per la formació de per-
sonal... i com a contrapunt, consolida definitivament l'aug-
ment global de la retribució als regidors en un 40%. 

No hi estem d'acord, no hi podem estar, ens fa sentir mala-
ment. Tampoc acceptem que no es vulguin fer auditories
comptables en benefici de la transparència. Quan governava
CiU tots els grups de l'oposició les demanava. Ara que poden,
el PP, el PSC i Ind-ERC s'han posat d'acord per no fer-la en el
2003 aprovant el pressupost, i no preveure-la tampoc en el
del 2004. Lamentable i difícil d'entendre.

El pressupost es una de les eines de treball bàsiques pels ajun-
taments, ja que es la planificació de tots i cada un dels ingres-
sos, despeses, actuacions e inversions a realitzar durant tot
l'any, i la precisió en la seva execució mostra la capacitat de
gestió.

Per aquest motiu a tots els governs els hi agrada aprovar-lo
per consens i majoria, i a les oposicions els hi agrada trobar
arguments sòlids per no aprovar-los, ja que serveix d'argu-
ment polític per i justificar o emfatitzar el errors del govern.

Pel que fa al pressupost Sta. Eulàlia 2004, hem de dir hi han
partides amb les que no estem d'acord, com es per exemple
l'elevat sou d'un sol regidor com ja s'ha parlat repetidament i
l'exerciu endeutament que poc li falta per duplicar-se; Per una
altre banda també hem de dir que s'han fet varies reunions
per debatre-els, i havent estat acceptades les esmenes i pro-
postes que el nostre grup va demanar, entre les que es troba
una partida per l'arranjament de la zona verda de la Fabrica, i
un altre per la supressió de les barreres arquitectòniques a les
zones publiques i a les mes concorregudes del municipi,
vàrem considerar oportú donar al nou equip de Govern un
vot de confiança amb el nostre vot favorable a aquest primer
pressupost del nou govern, amb el desig i esperança que es
compleixin les actuacions programades.

El Pressupost és la previsió anual d'Ingressos i de Despeses
que fa l'Ajuntament. Aquesta previsió no s'elabora de forma
arbitrària sinó que, contràriament, implica una gran respon-
sabilitat a l'hora de jugar amb l'aleatorietat de determinats
Ingressos que, en situacions normals, haurien de produir-se,
però arribada la fi de l'exercici econòmic poden no haver-se
materialitzat per causes alienes al propi Ajuntament.

El pressupost municipal pel 2004 ha augmentat considerable-
ment (86%) ja que conté increments significatius en benestar
social (76%), manteniment de vies públiques (28%), enllu-
menat (40%), parcs (46%), joventut (61%) i cultura (45%),
entre altres partides. 

Aquest repartiment és l'expressió d'una ordenada gestió i la
conseqüència lògica d'un sentir plural i progressista que vol
enriquir la qualitat de vida dels nostres ciutadans, tot i ser
conscients que seguim tenint una gran mancança de recursos
per poder atendre totes les demandes rebudes per la gent
que estima Santa Eulàlia i vol que d'una vegada el poble esti-
gui en condicions.
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