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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Ordinari 
Data:           27/09/2018 19:30:00 
Lloc:             Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 
Assisteixen 
 
Alcalde 
FRANCESC BONET NIETO 
Regidors 
JORDI ORRIOLS VILARÓ 
ANNA Mª MONTES CABOT 
FRANCESC X. DANTÍ ESPINASA 
ANNA VIURA RODILLA 
ANGEL EXOJO LOZANO 
PERE CABOT BARBANY 
CRISTINA GALLEGO CABANAS 
ESTEVE AYMA PEDROLA 
FRANCESC MONTES CASAS 
ABRAHAM REQUENA RUIZ 
ELVIRA MAS POBLADOR 
 
Excusen la seva assistència 
RAMON VILAGELIU RELATS 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno Maspons 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
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A la Sala Pau Casals de la Biblioteca- Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja, el 

dia 27 de setembre de 2018, a les 19:30h es van reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la Secretària 
accidental, 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 anterior 
2. Informació diversa 
3. Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
4. Presa de possessió d'una regidora del grup de Poble Unit 
5. Aprovació definitiva Compte General 2017 
6. Modificació de Crèdit 9/2018: Crèdit Extraordinari subvenció bàsquet 
7. Afers urgents i sobrevinguts 
8. Precs i preguntes 
 
1.- Aprovació de l’acta anterior 
 
Queden sobre la taula les actes del mes de maig i de juliol 

 
2.- Informació diversa 
 
L’alcalde informa de les obres que s’estan duent a terme i que son les següents: 
S’ha instal·lat l’enllumenat al Camí de vianants del Carrer de la Font de Sant 
Cristòfol, entre la Riereta i el Pont de Can Font. 
S’està executant la segona fase de les obres del col·lector del torrent de les tres 
Pedres. 
Pel que fa a les obres del Camí de vianants entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, 
estarà operatiu aproximadament en un mes. 
S’està duent a terme els treballs de Delimitació del municipi, havent-se signat l’acta 
de delimitació amb els municipi de Lliçà d’Amunt i Caldes de Montbui. 
Informa de la presentació de la pel·lícula documental “XOC” dirigida pel 
santaeulalienc Enric Vilageliu que s’estrenarà el proper 1 d’octubre a TV3, i que es 
podrà veure abans de l’estrena al Centre Cívic i Cultural la Fàbrica.  
 
3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions d’Alcaldia 
 
L’alcalde dona compte al ple dels decrets i resolucions d’alcaldia dels mesos de juliol 
i agost del 2018 que inclouen els números del 202 al 279.-  
 
4.- Presa de possessió d'una regidora del grup de Poble Unit 
 
L’Alcalde dóna compte que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial a favor 
de la regidora ANNA VIURA RODILLA, en substitució de la regidora MONTSERRAT 
TORRAS BAJONA 
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L’Alcalde demana que la nova regidora declari si l’afecta alguna causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. 
 
La Sra ANNA VIURA RODILLA manifesta que no està afectada per cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda 
 
Tot seguit l’Alcalde demana a la Sra. ANNA VIURA RODILLA que presti jurament o 
promesa tot utilitzant la fórmula següent: 
 
“Jures o promets complir fidelment les obligacions del  càrrec de regidor i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya?” 
 
La regidora respon “Sí, ho prometo per imperatiu legal”. 
 
L’Alcalde dóna formalment possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana a la Sra. ANNA VIURA RODILLA, desitjant-li  molta sort i 
encert al servei del poble. 

 
5.- Aprovació definitiva Compte General 2017 
 
Atès que els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set 
Comunicació es van sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual 
va emetre el seu dictamen, en data 8 de juny de 2018: 
 

“D’acord amb l’establert a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, la Comissió és integrada per representants de tots els grups polítics 
municipals, aplicant-se el sistema de vot ponderat. 
 
En vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de 
Comptes aprova per unanimitat el Compte General de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana i el seu Organisme Autònom Set Comunicació de l’exercici 
2017. 
 
DICTAMEN 
 
El Compte General de l’exercici 2017, que correspon als estats comptables de 
la corporació als de l’organisme autònom Set Comunicació, ha estat 
confeccionat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 

 
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals (TRLRHL). 
- RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del capítol primer 

del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova el 
model normal de comptabilitat local Llei 2/2003, de 28 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova 

l’estructura dels Pressupostos dels ens locals. 
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- Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

 
Els articles 208 a 212 del Text refós 2/2004 de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i les Regles 44 a 51 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de 
setembre, per la qual s’aprova el model normal de comptabilitat local (ICAL 
2013 en endavant) regulen el marc normatiu del contingut, formació, i 
aprovació del Compte General de l’entitat local. 
 
Aquest compte general està integrat pels comptes de l’Ajuntament i de 
l’Organisme Autònom Set Comunicació. 
 
Aquest compte general és informat per la Comissió Especial de Comptes i 
està format pels següents estats comptables i documents: 
 

Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 
 

a) El Balanç de situació 
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
c) L’estat de canvis en el patrimoni net 
d) L’estat de fluxos d’efectiu 
e) L’Estat de liquidació del Pressupost 
f) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

o Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de 
l’exercici. 

o Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos 
existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme 
autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els 
saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat 
conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat 
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el TRLRHL. 

 
La Comissió Especial de Comptes DICTAMINA: 

 
Primer.- INFORMAR favorablement el Compte General de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació de 
l’exercici 2017, integrat pels estats i documents comptables d’ambdues 
Entitats. 

 
Segon.- MITJANÇANT l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, el Compte General 2017 restarà exposat al públic durant un 
termini de 15 dies, a fi que, durant aquest temps i vuit dies més, es puguin 
presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions 
oportunes, que seran resoltes per la pròpia Comissió Especial de Comptes. 
En cas de no presentar-se, s’entendrà definitiu aquest informe i es sotmetrà 
a l’aprovació del Ple. 
  “ 
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Atès que s’ha exposat al públic, el Compte General de la Corporació i del seu 
Organisme Autònom Set Comunicació 2017, en el Butlletí Oficial de la Província 
publicat a data 15 de juny de 2018, s’ha publicat al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, pel període reglamentari i no s’han formulat al·legacions. 
 
Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 
208 a 212  del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 212 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el TRLRHL, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana i de l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 
2017, integrat pels següents estats bàsics i annexes: 
 

Comptes de l’Ajuntament i de Set Comunicació: 
 

a) El Balanç de situació 
b) El Compte del Resultat econòmic-patrimonial 
c) L’estat de canvis en el patrimoni net 
d) L’estat de fluxos d’efectiu 
e) L’Estat de liquidació del Pressupost 
f) La Memòria 

 
La documentació complementària dels comptes està formada per: 
 

a. Acta d’arqueig de les existències en caixa referides al final de 
l’exercici. 

b. Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en 
aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits 
al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat 
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els 
bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per 
l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de 
comptabilitat. 

 
Segon.- Retre el Compte General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i 
l’Organisme Autònom Set Comunicació corresponent a l’exercici 2017, al Tribunal de 
Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
212.5 i 223 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la llei  reguladora de les hisendes locals 
 
Intervencions: 
 
La Secretària procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
 
6.- Modificació de Crèdit 9/2018: Crèdit Extraordinari subvenció bàsquet 
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La modificació de crèdit número 9/2018 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació 
pressupostària no existent l’exercici 2018, ja que el club de bàsquet beneficiari de la 
subvenció fins la data s’ha dissolt i se n’ha creat un de nou que serà el nou 
beneficiari de la consignació destinada al club de bàsquet municipal. 
  
Vista la memòria d’alcaldia de data 17 de setembre de 2018. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 17 de setembre de 2018. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les 
bases d’execució del pressupost per a l’any 2016. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 9/2018 de crèdit extraordinari per crear 
una aplicació pressupostària en el pressupost de despeses per reconèixer una 
despesa no prevista inicialment al pressupost de l’entitat i que no pot esperar a ser 
reconeguda l’exercici següent. 
 
En concret, la despesa que caldrà aplicar en la present modificació és la subvenció 
per mig any al nou club de bàsquet de municipi que substitueix l’anterior i a qui 
anualment se li concedia una subvenció nominativa. 
  
La modificació serà la següent:  
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9 - 2018       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial Modificació 
Consignació 

Final 
          

5-341-489006 
SUBVENCIONS ESPORTS (BÀSQUET). ASSOCIACIÓ 
BÀSQUET RONÇANA 0,00 1.975,00 1.975,00

        
  Total increment   1.975,00  
        

Despeses en disminució       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 
         

5-341-489006 
SUBVENCIONS ESPORTS (BÀSQUET). CLUB ESCOLA 
BÀSQUET RONÇANA 1.975,00 -1.975,00 0,00

        
  Total reducció   -1.975,00  

 
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant 
quinze dies hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es 
presenti cap al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord 
ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 
500/1990.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
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Intervencions: 
 
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que s’abstindran d’aquesta modificació de crèdit 
per coherència, ja que aquesta modificació de crèdit sorgeix d’un pressupost que no 
van poder negociar.   

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb els següents vots: 
A favor: 5 PU, 3 I-ERC, 2 PDeCAT, 1 ICV-EUA 
En contra:  
Abstencions: 1 PSC 
 
 
7.- Afers urgents i sobrevinguts 
 
Es presenta com afer urgent una moció amb motiu del primer aniversari de l’1 
d’octubre. 
 
Intervencions: 
 
El Sr. Abraham Requena, demana quins són els motius de la urgència d’uns fets que 
van passar fa un any.  
 
L’Alcalde, manifesta que properament serà el primer aniversari dels fets que van 
succeir el passat més d’octubre i que donat el cas que només es celebren plens cada 
dos mesos i el proper dilluns es compleix l’aniversari, d’aquí ve motivada la seva  
urgència.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que a la Comissió Informativa, ja es va informar 
que es presentaria una moció per urgència i que encara no estava el text disponible, 
considera que ja se sabia el motiu de la moció des de fa temps. Avança que 
sol·licitarà un informe jurídic per tal de conèixer la urgència de la moció. Per altra 
banda, manifesta que presentar una moció per urgència a les 17:45 de la tarda per 
ser aprovada en aquest mateix ple, es inviable poder llegir-la.  
 
L’Alcalde, manifesta que les mocions per urgència poden inclús presentar-se en el 
mateix moment del ple, i explica que en aquest cas es vota la urgència de la moció i 
si queda aprovada la urgència, després es procedeix a tractar la moció.  
 
Es sotmet a votació la urgència quedant aprovada pels següents vots: 
A favor: 5 PU, 3 I-ERC, 2PDeCAT, 1 ICV-EUA 
En contra: 1 PSC 
 
MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva 
d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita 
històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació 
dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur. 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, 
malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a 
través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i 
conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també 
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defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de 
la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 
veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic 
que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar 
buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de 
Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va 
decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una 
demanda de més i millor democràcia.  

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i 
la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és 
necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels 
ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar 
en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar 
davant d’una demanda democràtica.  

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt transversal, va sortir al carrer 
com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per 
poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una 
diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble 
català: tenim dret a decidir. 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el sí de la nostra societat a favor 
del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint 
un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i 
Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant 
la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que 
encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme 
Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors 
Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.  

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el 
referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol 
altre. Van córrer un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. 
Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu 
immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats! 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana proposa 
l’adopció dels següents acords:  

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el 
referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús 
il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol. 

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol 
s’assegui a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que 
s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que 
puguin fer-ho possible. 

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i 
el retorn dels exiliats.   

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt 
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). 
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Intervencions: 
 
L’Alcalde explica els punts de la moció presentada en relació al primer aniversari de 
l’1 d’octubre. 
 
El Sr. Pere Cabot, considera que aquest país mai tornarà a la normalitat fins que no 
es solucioni la demanda de més de dos milions de persones i creu que més urgent 
que això com a país no hi ha res, espera que es solucioni de manera pactada. 
 
La Sra. Elvira Mas, considera que la urgència es molt evident ja que estem a dia 27 
de setembre i a 3 dies de l’1 d’octubre. Fa un agraïment a totes les persones que 
van fer possible el referèndum i creu que no s’ha de deixar de lluitar.  
 
El Sr. Abraham Requena, creu que a partir de l’1 d’octubre Catalunya es va dividir, 
manifesta que cap estat europeu va reconèixer el referèndum. Diu que aquí a Santa 
Eulàlia la meitat dels ciutadans van optar per no anar a votar en aquest referèndum 
i celebra que al municipi no hi hagués cap episodi de violència. Per altra banda 
manifesta que no està d’acord amb l’empresonament dels polítics, ja que creu que 
és una mesura desproporcionada. Considera que tots els processos que s’inicien 
s’han de fer d’acord amb la legalitat vigent perquè tinguin validesa. Per últim 
manifesta que s’abstindran. 
 
El Sr. Esteve Aymà, manifesta que creu que el que hi ha és un abús de dret per part 
de l’instructor del cas, ja que la mesura de la presó preventiva s’està allargant molt. 
Creu que no hi ha divisió del poble, ja que cadascú actua d’acord amb les seves 
idees.  
 
El. Sr. Abraham Requena, manifesta que qualsevol estat de dret, els 3 poders van 
per separat, i per això s’han de respectar les decisions. De fet s’estan investigant les 
actuacions policials de l’1 d’octubre i això significa que hi ha separació de poders.  
 
Es sotmet la moció a votació quedant aprovada pels següents vots: 
A favor: 5 PU, 3 I-ERC, 2PDeCAT, 1 ICV-EUA 
En contra: - 
Abstencions: 1 PSC 
 
8.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Àngel Exojo, fa una pregunta referent al tall del camí que dona accés 
al IES i al Pavelló. 
 
L’Alcalde, informa que aquest camí va ser cedit a l’Ajuntament fa molts anys a 
través d’un conveni, on s’especificava que el camí no crearia cap dret de pas i que 
en qualsevol moment el propietari podria recuperar-lo. Manifesta que si tot va bé la 
setmana vinent seran retirades les pilones i es tornarà a donar accés al IES i al 
pavelló a través del camí. Comenta que la propietat ha fet aquesta acció per 
pressionar a l’Ajuntament com a conseqüència d’unes cessions de terrenys 
originàries del POUM. 
 
El Sr. Abraham Requena, fa una pregunta referent al Porta a Porta, perquè 
no es reuneix a tots els regidors que estan d’acord amb el PAP per tractar 
temes i propostes per tal de tirar el projecte endavant. 
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L’Alcalde, respon que els polítics han de fer de polítics i els tècnics de tècnics i el 
projecte del PAP és de caire tècnic i  s’està duent a terme per part dels tècnics i per 
l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Francesc Montes, manifesta que estan d’acord amb el PAP ja que s’ha acordat 
que el PAP és un pas inicial per arribar al pagament per generació.  
 
Pregunta del ple anterior la creació d’una comissió de civisme: 
 
L’Alcalde, manifesta que abans del ple d’aprovació de les ordenances es reuniran 
per tal de tirar endavant les modificacions pertinents i actualitzar les actuals 
ordenances, comenta també que no està plantejada la creació d’una comissió de 
civisme actualment. 
 
Pregunta del ple anterior referent a les banderes a la façana de 
l’Ajuntament: 
 
L’Alcalde, respon el mateix que al ple del mes de maig, Responent-li que actualment 
no hi ha cap bandera a la façana, ni la de Santa Eulàlia, ni catalana, ni espanyola. 
Comenta que es pengen per la Festa Major i que després es retiren.  
 
Respon també que actualment, l’Ajuntament ha fet la compra de totes les banderes 
pertinents.  
 
Precs: 
 
El Sr. Pere Cabot, fa un prec, referent a que el seu grup no ha pogut fer rèplica 
d’una pregunta que han fet i que afecta a molts ciutadans, l’Alcalde no els ha deixat 
fer rèplica i ho han respectat. Considera que altres regidors d’altres grups fan 
moltes intervencions  i rèpliques sense respectar als altres. 
 
I a les  es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària 
accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 
 


