ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Caràcter:
Data:
Lloc:

Ordinari
31 de gener de 2013
Sala de Plens

Assisteixen
Alcalde
JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI
Regidors
MIQUEL MORET I ESPINOSA
ISABEL VALLS BASSA
ARACELI POLO VELASCO
JUAN JOSE IGLESIAS BARCIA
CRISTINA PARERA SALLENT
PERE CABOT BARBANY
RAMON VILAGELIU RELATS
NÚRIA FEDERICO FUERTES
JOAQUIM BLANCH CONEJOS
MARTI FERRES OLLE
FRANCESC MONTES I CASAS
AGUSTIN GONZALO ALVAREZ

No assisteix:
Cap
Secretari
Josep Lluís Llavata i Ferrer

A la Casa de la Vila a les 19:00
hores del dia 31 de gener de 2013, 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 ACTES PLENS ANTERIORS
Es sotmeten a votació les actes corresponent a les sessions de data de 30 d’octubre
de 2012, 29 de novembre de 2012, i 21 de desembre de 2012.
El senyor Vilageliu demana la paraula i diu que en l’últim Ple s’havia deixat l’acta del
mes d’octubre damunt la taula per tal de fer-ne unes correccions, que ara les duia i
les donaria al secretari perquè les incorporés i l’aprovarien. Respecte a les dues
últimes, tot i persistint el errors, apreciaven un intent de millora i també las
aprovaven.
L’alcalde manifesta que d’aquest forma s’aprovarien les actes, a excepció de la del
mes d’octubre que amb les rectificacions escaients es tornaria a passar a aprovació.
1. Informació diversa
L’alcalde exposa:
-Que l’horari de l’OAC s’ha modificat i l’atenció al públic es fa de les 9 a les 14,30
hores de dilluns a divendres, i de 16 a 19 hores de dilluns a dijous. Per tant,
s’allarga l’horari facilitant les gestions del ciutadans.
-Que es va firmar amb el Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Sr.
Llobet, el conveni per l’obra de la carretera a la corba de Can Baró. A partir d’ara es
començaria a treballar amb les expropiacions dels terreny necessaris i l’expedient de
contractació. Les previsions són que les obres poguessin començar l’últim trimestre
de 2013, amb una duració aproximada de sis mesos.
-Una darrera informació, és referent a que degut al canvi de sistema de recollida
d’escombraries, l’empresa Urbaser ha acomiadat tres treballadors i això ha provocat
la convocatòria d’una vaga indefinida per part dels 3 treballadors restants del servei.
Fins a l’últim moment no s’han posat d’acord i la vaga comença demà dia 1. La
Generalitat ha acceptat els serveis mínims proposats per l’ajuntament, per tal de
minimitzar les repercussions dels efectes negatius. L’alcalde afegeix a la informació,
que dos dels tres treballadors acomiadats eren africans i ja havien marxat al seu
país, i el tercer era un xofer al que alternativament se li havia ofert una plaça de
peó, però que havia preferit ser acomiadat i percebre la indemnització. Per això no
s’entenia massa el sentit de la vaga, tot i que lògicament es respectava com dret
dels treballadors. En qualsevol cas, confiaven en una solució del conflicte.
2. Donar compte de les resolucions
Es dóna compte al ple dels decrets i altres resolucions d'alcaldia dictades des del 2
de novembre de 2012 fins el 31 de desembre de 2012 (números de decret del 338
al 419)
Reconeixement trienni Toni Sànchez (Àrea
338 02/11/2012 Econòmica)
Reducció de jornada per cura menors Marta Santos
339 02/11/2012 (OAC)
Atorgament bestreta a SET COMUNICACIÓ 6.000
340 08/11/2012 euros
341 09/11/2012 Acord incoació núm. 12055914
342 09/11/2012 Proposta sanció 12056197

Recursos Humans
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Policia Local
Policia Local

Concedir a Tania Fernandez Estrecha llicencia
343 09/11/2012 municipal per tinença i conducció de gos perillós
344 12/11/2012 Escola Bressol octubre remesa individual
Remesa individual escola bressol octubre menjador
345 12/11/2012 setembre
346 12/11/2012 Baixa i nova liquidació rebuts La Fàbrica
Establiment serveis mínims vaga general
347 12/11/2012 14/11/2012
348 13/11/2012 Reconeixement trienni Cristina Fígols
Ingrés escola bressol curs 2012 part 2013 del nen
349 13/11/2012 A.G.A.
Ingrés escola bressol octubre a desembre 2012 del
350 13/11/2012 nen A.C.
351 14/11/2012 Aparcament factura camions mes d'octubre
352 15/11/2012 Acord incoació 12057120
353 15/11/2012 remesa ingressos pla de residus
354 19/11/2012 Factures de correu d'agost a octubre
355 20/11/2012 Acord d'incoació núm. 12058518
Concedir a Roso Castellsagués Riera llicència
municipal per tinença i conducció de gos
356 21/11/2012 potencialment perillós
357 22/11/2012 Compensació Ofici GIRPEI
358 23/11/2012 quota 4t trimestre mercat municipal
359 23/11/2012 Baixa rebut mercat trimestral
360 23/11/2012 aprovació nòmines mes de novembre 2012
361 26/11/2012 Cursos la fàbrica novembre, a l'organisme
362 26/11/2012 Escola Bressol mes de novembre a l'organisme
363 28/11/2012 Acord incoació 12059601
364 28/11/2012 Proposta sanció 12060002
Modificació de Crèdit 11/2012 Generació de Crèdit
365 28/11/2012 per nous ingressos
Atorgament bestreta a SET COMUNICACIÓ 2.000
366 28/11/2012 euros
367 29/11/2012 Denegació excedència voluntària Juana Moreno
368 29/11/2012 Neteja parcel·la Guifré El Pilós 5
Incoació exp.URB_7-2012 - disciplina urbanística c369 29/11/2012 Masroig 5-7
370 03/12/2012 Acord Incoació multes 12060914
371 03/12/2012 Baixa ofici padró d'habitants
372 03/12/2012 Baixa ofici padró d'habitants
373 04/12/2012 Baixa rebuts tai-chi M.Angels Mañes
Tiquets escola bressol Eulàlia Artigas Badia
374 04/12/2012 novembre-desembre
Tiquets escola bressol mensualitat novembre,
375 04/12/2012 menjador acollida octubre Alba Cucarull
Reintegrament interessos subvenció PEOL 62/2010
(veure decret alcaldia 111/2012) al Servei
376 04/12/2012 d'Ocupació
377 12/12/2012 Baixa rebut Transports Bonet
378 13/12/2012 Reconeixement trienni Olga Casanova

Salut publica
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Recursos Humans
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Policia Local
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Policia Local
Salut publica
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Policia Local
Policia Local
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Recursos Humans
Serveis Tècnics
Serveis Tècnics
Policia Local
Padró habitants
Padró habitants
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Secretaria
Serveis Econòmics
Recursos Humans

379
380
381
382

13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012
13/12/2012

383 17/12/2012
384 18/12/2012
385 18/12/2012
386 19/12/2012
387 19/12/2012
388
389
390
391

19/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
21/12/2012

392 24/12/2012
393 24/12/2012
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395
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400
401
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404
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31/12/2012
31/12/2012
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31/12/2012
31/12/2012
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31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
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31/12/2012
31/12/2012

411
412
413
414
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31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

416
417
418
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31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

Reconeixement trienni Antonio Paya
Recurs sanció 003760
Acord incoació 12062155
Aparcament Can Magre Novembre 2012
Aprovació paga extra desembre 2012 (exempcions
segons decret 20/2012)
Aprovació nòmines desembre 2012
Mensualitat desembre i menjador mes de novembre
( Escola Bressol l'Alzina)
ESOM7/2012.
Cursos desembre del Centre Civic La Fàbrica
Atorgament bestreta a SET COMUNICACIÓ 3.500
euros
Baixa dels vehicles del padró
Aprovació quotes club de tir
Bonificació taxa escombraries bosses compostables
Aprovació factures ingressos Pla de Residus
novembre
Aprovació aparcaments Can Magre desembre
Reconeixement Obligació segona part subvencions
entitats culturals
Decret Modificació de crèdit 12/2012
Decret Justificació Bestreta Serveis Socials
Decret Justificació Bestreta Festes
Decret Justificació Bestreta Foment
Aprovació factures
Ingressos Pla de Residus desembre
Decret Justificació Bestreta Esports
Ingressos Escola bressol part subvencionada SS
Ingressos Escola bressol part subvencionada SS
Ingressos Escola bressol part subvencionada SS
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Justificació pagament Àrea de Cultura
Ingressos Escola bressol tiquets guarderia
Aprovació de factures
Aprovació compte justificatiu Àrea de Joventut
Aprovació factures ingressos recollida de vidre
Aprovació i pagament factures de correus novembre
i desembre 2012
Devolució ingressos indeguts guia comercial
Modificació de crèdit 13/2012 Despeses de Personal
Aprovació factures S-2012/2006

Recursos Humans
Recursos Humans
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Recursos Humans
Recursos Humans
Serveis Econòmics
Policia Local
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Policia Local
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics /
Medi Ambient
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Àrea d'Esports
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Serveis Econòmics
Secretaria
Medi Ambient
Serveis
Serveis
Serveis
Serveis

Econòmics
Econòmics
Econòmics
Econòmics

3. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal per a la prevenció i control
dels mosquits i particularment del mosquit tigre.
L’alcalde diu que l’ordenança s’havia treballat amb tots el regidors des de feia uns
mesos i ara es presentava a aprovació, la següent proposta:
Vist el document elaborat per la Comissió d’Estudi i que ha constituït la nova
ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits i particularment
del mosquit tigre (aedes albopictus).
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal per a la
prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre (aedes
albopictus), d’acord amb el text del document que s’adjunta a aquest acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta
dies, a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions i/o reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
Província, i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la seva publicació íntegra.
Intervencions.
El Sr. Cabot diu que tot i que era bo disposar d’una ordenança, entenien que el text
presentat resultava molt genèric sobretot en els aspectes sancionadors i d’inspecció,
pel que hauria de tenir mes concreció. A més, que a banda de l’ordenança, s’haurien
de fer altres accions, com ara controls sistemàtics i campanyes de divulgació.
Respecte de la conveniència d’una major concreció, l’alcalde contesta que amb tot
els temps que havia transcorregut, si s’hagués presentat alguna proposta es podria
haver incorporat. La Sra. Parera diu que prèviament el text es facilità a tots el
regidors, precisament per donar la possibilitat de efectuar-ne aportacions, i que
l’equip de govern ja n’era conscient que tan sols amb l’ordenança no es solucionaria
el problema i per això també es realitzaven actuacions, ja s’havia fet una campanya,
i tractat les incidències i els punts sensibles, contractant una empresa.
El Sr. Montes reitera que el text de l’ordenança s’havia posat a disposició de tots el
regidors, i precisament foren els regidors del PSC els que varen indicar lo genèric de
l’ordenança, però consultada la diputació es va informar que es feia d’aquesta
manera expressament, per tal que romangués a criteri dels tècnics. A Santa Eulàlia
s’havia concretat assenyalant que seria d’aplicació quan es superés una temperatura
de 9 ºC, ja que per sota dels 9,5 ºC morien els mosquits i les larves.

El Sr. Blanch demana també actuacions en zones concretes, com ara als voltants del
riu, ja que en certs indrets es pateix molt la situació.
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 regidors de CiU; 2 del PSC; 1 del PP i 1 de ICV-EUIA.
VOTS EN CONTRA: cap
ABSTENCIÓ: 3 regidors d’ I-ERC.
4. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Municipal de
residus.
L’alcalde diu que la modificació es deguda al canvi de sistema, i ara s’ha d’adaptar i
actualitzar.
Vista la documentació que ha de constituir el contingut de la modificació de
l’ordenança municipal de residus procedeix el dictamen de la Comissió informativa
per la seva aprovació plenària de conformitat a la següent,
Proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança municipal de residus.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord pel termini de trenta dies a
fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí oficial de la Província, i al tauler de
edictes de l’ajuntament.
Tercer.-Disposar que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament, quedant facultat expressament l’alcalde-president per la seva
publicació i execució.
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que és del tot lògic que si canvia el sistema de recollida canviï
l’ordenança, però votaran negativament per coherència amb el seu posicionament
inicial.
El Sr. Blanch efectua determinades precisions, respecte de l’article 15 que s’ha
modificat, referent a residus indegudament classificats que no es recullen, però dels
que s’entén realitzat el servei, i no es diu res de la activitats econòmiques. El
regidor Sr. Miquel Moret aclareix que efectivament es tracta d’un error i es
corregirà. De l’article 23 de la recollida de paper i cartró, que assenyala que el
usuaris lliuraran el paper en bosses de paper o caixes de cartró, però com que no
sempre es fa així i també es realitza amb bosses de plàstic, que es podria afegir
“que en cap cas es dipositarà el plàstic”. També de l’article 27, sobre la recollida de
restes vegetals, que al suprimir-ne el punt 4 de l’anterior redactat, es desconeixia
com es faria. El regidor Sr. Miquel Moret diu que si són quantitats petites poden
anar al contenidor de l’orgànica, i de tractar-se de més volum, es poden deixar

davant la porta, dipositades en les saques específiques i l’empresa se les endurà,
essent el servei gratuït. De l’article 33, sobre si es preveu la recollida de les piles
que es deixen als comerços. El regidor Sr. Miquel Moret diu que això continuava al
igual que es feia i es recollirien les piles dels comerços. Finalment, el Sr. Blanch
trasllada una queixa referent a que els contenidors els utilitzen algunes empreses
omplint-los de restes de jardineria i cartró, dificultant l’ús de la resta de ciutadans.
Es coincideix en que es tracta d’una practica reprovable i objecte de sanció.
El Sr. Gonzalo diu que s’abstindrà en la votació, ja que al estar en contra del canvi
de sistema de recollida de escombraries no pot votar a favor, però entén que les
modificacions s’han de fer, ja que el canvi de sistema s’ha produït, però el que vol
manifestar, és que l’ajuntament continua sent responsable de l’òptima gestió dels
residus, tan del tractament com de la recollida, i la recuperació, i amb criteris de
sostenibilitat. També continua amb les obligacions del foment de la prevenció, i
minimització de la generació, la reutilització, i la recuperació i el reciclatge de
residus, amb la finalitat d’evitar la seva disposició final en abocador o incinerador. I
això perquè aquestes obligacions no s’havien modificat.
L’alcalde contesta que d’aquestes obligacions l’ajuntament no només
responsables, sinó que també els primer interessat en el seu compliment.

és

Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 regidors de CiU i 1 del PP.
VOTS EN CONTRA: 3 regidors d’ I-ERC.
ABSTENCIÓ: 2 del PSC, i 1 de ICV-EUIA
5. Moció del grup ICV de Santa Eulàlia en contra de l'avantprojecte de
la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)
La moció es defensa per la Sra. Federico que diu que representa un consens de les
quatre presentades, i intenta recollir les sensibilitats existents. Manifesta que es
tracta d’una llei molt ideològica i tendenciosa, que a més es carrega un model ja
comprovat i que funciona. També demanen que es declari persona non grata al
ministre i que l’ajuntament doni suport a qualsevol activitat contraria a la llei.
La moció és com segueix:
“Atès que s’ha presentat l'avantprojecte de Llei Orgànica per a la millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE) , per part de l’actual Ministre Sr. J.I. Wert, i considerant
que de les set Lleis educatives aprovades en l’actual etapa democràtica, aquesta és
la Llei l’avantprojecte de la qual ha estat menys debatuda, partint de l’anàlisi de la
situació actual i analitzant propostes per a la millora del sistema educatiu actual.
Atès que aquest avantprojecte de Llei Orgànica vol convertir el català i altres
llengües cooficials de diferents CCAA en una assignatura d’especialitat a l'Escola i
Instituts.
Atès que en l’avantprojecte (i en les seves modificacions) es manté que els pares i
les mares i/o tutors/es de l’alumnat a Catalunya puguin escollir la llengua vehicular
de l’educació , i en cas que no s'ofereixi l'opció del castellà com a llengua vehicular

en centres públics, es pugui accedir a centres privats, amb les despeses que això
pot comportar, a càrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya.
Atès que l’avantprojecte preveu que el català es tracti com a assignatura
d’especialitat i que això comporta que l’alumnat podrà obtenir el títol d'ESO,
Batxillerat, CCFFGM, CCFFGS i títols d’altres ensenyaments especialitzats, sense
necessitat d’examinar-se de català.
Atès que aquest text modifica en tants aspectes la vigent Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació (LOE) que, en cas de ser aprovada, seria una Llei
completament diferent.
Atès que l’antecedent més recent, el Reial Decret RD 14/2012, de 20 d’abril,
suposa, per a les diferents CCAA, el que aquest curs es pugui qualificar com el pitjor
curs des de la recuperació de la democràcia, marcant les línies de retallades per
part de l’actual Ministre i Gobierno, amb més alumnes a les aules, augments de les
ràtios, menys professorat, menys atenció a l’alumnat amb majors necessitats
educatives, i en resum, menys recursos humans i econòmics.
Atès que el preàmbul / justificació / exposició de motius no és propi d’una Llei
Orgànica, i així, mescla conceptes, i fa valoracions sense justificació, presenta
valoracions parcials de dades, realitza comparacions improcedents en una societat
amb les característiques socials i econòmiques com la nostra.
Atès que l’avantprojecte de LOMCE té una gran càrrega ideològica, conservadora,
com pel que fa a la financiació pública de centres que discriminen el seu alumnat en
funció del sexe.
Atès que té una idea “centralitzadora” per part del Govern Central envers les
competències en matèria educativa dels diferents governs autonòmics.
Atès que l’objectiu “espanyolitzar” que ha utilitzat el Sr. Wert com a suport a la seva
proposta de modificació de Llei és un objectiu impresentable quan parlem
d’Educació, ja que el mateix terme es va utilitzar per primera vegada l’any 36, quan
Franco el va incloure entre els objectius de l’Educació.
Atès que mostra una ideologia neoliberal i mercantilista de l’Educació.
Atès que incorpora mesures de segregació de l’alumnat , que faran més dany al
sistema educatiu i a l’alumnat amb més dificultat, ja que es vol, simplement,
amagar el problema de l’anomenat “fracàs escolar” i “abandonament prematur” dels
estudis.
Atès que aquesta contrareforma del Sr. Wert vol mesurar-ho tot, establint
rànquings i que la Educació perdi el seu caràcter compensador de desigualtats
socials.
Atès que aquesta contrareforma aporta noves i velles fórmules, ja conegudes i en
marxa, de privatització de l’Educació.
Atès que aquesta contrareforma “recentralitza” i a la vegada presenta una falsa
autonomia de centres educatius.

Atès que aquesta contrareforma suposa un cost econòmic important, en una
situació econòmica com l’actual, per a les Administracions Educatives (Estat i
CCAA).
Demanem al ple de l’Ajuntament l'adopció dels següents acords:
1.- Mostrar el rebuig més enèrgic del ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana a aquest avantprojecte de Llei orgànica (LOMCE), ja que suposa un atac
frontal al dret de l’Educació de l’alumnat de Catalunya.
2.- Sol·licitar a totes les forces polítiques representades en el Parlament de
Catalunya, a que rebutgin amb fermesa l’avantprojecte de Llei orgànica (LOMCE),
davant la certesa que la defensa de la llengua no és mai negociable.
3.- Donar suport al model d’immersió lingüística, que des de l’any 78 i durant més
de 30 anys, ha estat el propi de l'escola catalana . Així, volem demanar a tota la
comunitat educativa, que defensi l’actual model d’immersió lingüística, per tal de
que aquesta Llei no s’apliqui mai en un futur, i si cal, es rebutgi amb fermesa la
mateixa.
4. Rebutjar aquest avantprojecte de Llei per la seva idea “recentralitzadora”,
“espanyolitzadora”, per la seva gran càrrega ideològica conservadora, segregadora,
privatitzadora, antidemocràtica, neoliberal i mercantilista de l’Educació.
5.- Comunicar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Govern de
Catalunya, a l’actual Ministre d'Educació, al Gobierno de España i al secretari
general de la UNESCO.”
Intervencions.
El Sr. Montes diu que considera que la declaració de persona non grata que s’inclou
en la moció es un excés i tampoc no té res a veure amb el fet que es modifiqui la
llei. A més, a Santa Eulàlia mai s’havia fet una declaració semblant, ni tan sols,
quan el Sr. Carod Rovira havia abandonat el govern per reunir-se amb una
organització terrorista, posant en perill, no la major o menor eficàcia d’una llei, sinó
un govern sencer. Conseqüentment votaria en contra de la moció.
La Sra. Valls diu que des de CiU es dóna suport total a la moció, perquè el ministre
Wert, amb aquesta llei, va en contra de quelcom que és molt important, com ara el
sistema educatiu que existeix a Catalunya.
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 regidors de CiU; 3 d’ I-ERC; 2 del PSC, i 1 de ICV-EUIA.
VOTS EN CONTRA: 1 del PP.
ABSTENCIÓ: cap.

6. Moció del Grup Municipal ICV.EUiA sol.licitant deixar sense efecte la
concessió de privatització dels serveis Ter-Llobregat i el

manteniment de la prestació per l'empresa pública Aigües TerLlobregat (ATLL).
El Sr. Gonzalo diu que resumint molt, els fets són que el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va licitar la concessió del
subministrament d’aigües que feia ATLL, que es va donar a l’empresa ACCIONA, pel
que es va dissoldre l’empresa ATLL. A partir d’aquest fet, i de forma sorprenent, la
pròpia Generalitat de Catalunya va suspendre l’adjudicació acceptant un recurs
presentat per l’empresa AGBAR per entendre que l’adjudicació no era correcta. Ara
des del punt de vista legal, no es pot considerar atorgada la concessió a ACCIONA.
A Santa Eulàlia, tot i que ICV-EUIA, ja s’havia oposat a la privatització de ATLL, ara
es disposava d’una nova oportunitat per desfer-ne aquesta actuació, i que el
subministrament de l’aigua i manteniment de la xarxa es tornés a efectuar per una
empresa pública.
La moció que es proposa és:
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va fer
pública al DOUE del dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del
4.08.2012 la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió per a construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions
que constitueixen la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, que comprenen el
tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua a la Regió metropolitana de
Barcelona.
Malgrat els nombrosos pronunciaments, requeriments i recursos en contra d’aquest
procés de privatització que van formular moltes administracions locals, forces
polítiques i sindicals, entitats cíviques, socials i de medi ambient, el Govern de la
Generalitat va mantenir la seva intenció de privatitzar la gestió d’aquest servei
estratègic de forma precipitada.
Un cop finalitzat els terminis a la licitació d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) al que es
van presentar dos grans grups empresarials i financers, un liderat per AGBAR i
l’altra per ACCIONA, es va retardar el procés d’adjudicació al·legant que calia una
anàlisi completa de les dues ofertes presentades per ACCIONA i AGBAR. Finalment,
el 6 de novembre, es va adjudicar la concessió a ACCIONA, la qual cosa va motivar
una reacció virulenta en contra per part d’AGBAR que va formular un recurs especial
contra l’adjudicació davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya (OARCC), previst en el text refós, de legislació de contractes del sector
públic, RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, òrgan de caràcter unipersonal que
està adscrit al Departament de Presidència.
Malgrat que l’article 45 del referit Text refós de legislació de contractes del sector
públic estableix de forma expressa i taxativa que una vegada interposat el recurs
especial contra l’adjudicació quedarà en suspens la tramitació de l’expedient, la
persona que ha estat nomenada, unipersonalment, com a Òrgan Administratiu de
Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) va aixecar la suspensió cautelar el 30
de novembre de 2012, al·legant l’existència d’interès públic superior però anunciant
que el recurs es resoldria en termini molt breu.
Malgrat aquest advertiment del Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de
Catalunya (OARCC), el Govern de la Generalitat i molt concretament el Departament
d’Economia i Finances va forçar que el mateix dia del canvi de Govern, el 28 de

desembre de 2012 al matí, es signés el contracte amb ACCIONA de forma totalment
precipitada per tal d’ingressar els 298’6 milions d’euros del primer pagament
previst, tot i tenir coneixement que estava pendent la resolució del recurs d’AGBAR.
En el mateix moment es procedia a dissoldre l’empresa pública AIGÜES TER
LLOBREGAT (ATLL).
Exactament tres dies hàbils després d’haver-se signat el contracte de concessió amb
ACCIONA, l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC),
adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat, dictava resolució el dia 3 de
gener de 2013 per la qual declarava exclosa l’oferta presentada per ACCIONA del
concurs d'adjudicació ja que va considerar que l’oferta tècnica d’ACCIONA incomplia
les condicions establertes als plecs del concurs pel fet que modificava el calendari
d’execució d’obres i posposava les inversions exigides, atenent el recurs que hi va
presentar AGBAR.
Atesos els antecedents exposats, es fa difícil creure que el propi Govern de la
Generalitat no conegués l’existència d’aquesta resolució que, per força, havia d’estar
ja preparada el dia 28 de desembre de 2012, quan es va signar el contracte.
Atès que el Govern de la Generalitat ha anunciat que pensava interposar recurs
contenciós-administratiu contra el seu propi organisme intern i ha intentat fer
creure que entretant es resolia el recurs es continuaria mantenint la gestió del
servei per part d’ACCIONA.
Atès que l’article 49 de la referida llei de contractes del sector públic estableix ben
clarament el caràcter immediatament executiu de les resolucions de l'Òrgan
Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), i els efectes
retroactius a efectes de l’adjudicació de la concessió, sense oblidar les importants
conseqüències indemnitzatòries tant per l’empresa que ha signat el contacte i pagat
el cànon –inclosos danys i perjudicis- com per l’empresa recurrent.
No deixa de ser del tot increïble que el Govern de la Generalitat digui que pensa
recórrer contra aquesta resolució del seu propi organisme, amagant que el mateix
article de la llei de contractes diu expressament que no procedeix la revisió d’ofici
de les resolucions d’aquest òrgan ni estarà subjecte a la fiscalització pels òrgans de
control intern de les administracions al que es trobi adscrit, és a dir en aquest cas el
Departament de Presidència de la Generalitat.
Atesos els antecedents que posen de manifest que, tant l’actual com l’anterior
Govern de la Generalitat de Catalunya, han actuat en aquest tema amb greu
irresponsabilitat, precipitació, vulneració de normes bàsiques administratives, i en
perjudici del patrimoni i
les finances públiques de la Generalitat.
Atès que aquesta decisió suposa la pèrdua del control d’una estructura estratègica
per Catalunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la Regió
metropolitana de Barcelona i a sis milions d’habitants i que, a més, suposa posar en
mans privades un important patrimoni públic que ha estat pagat per tots els
consumidors d’aigua i per moltes administracions locals.
Per tots aquests motius, el Grup municipal d'ICV-EUiA proposa els següents acords:
ACORDS

Primer.- Manifestar el seu desacord i rebutjar l’actuació de l’actual i de l’anterior
Govern de la Generalitat de Catalunya en tot el procés de concessió per a la
construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions que constitueixen
la xarxa de proveïment Ter-Llobregat, per haver incorregut en una pràctica
absolutament irresponsable, precipitada, amb vulneració de normes bàsiques
administratives, i en perjudici del patrimoni i les finances públiques de la
Generalitat; així com per haver permès la pèrdua del control públic d’una estructura
estratègica per Catalunya, com és la xarxa d’abastament d’aigua que afecta a la
Regió metropolitana de Barcelona, pagada per tots els ciutadans i per moltes
administracions locals.
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que deixi sense efecte,
de forma definitiva, el procés de concessió per a la construcció, la millora, la gestió i
l’explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa de proveïment TerLlobregat que comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua
que afecta a l’àrea metropolitana de Barcelona, perquè no hi ha cap motiu ni tècnic,
ni econòmic, ni molt menys ambiental o social per seguir amb la seva privatització.
Tercer.- Demanar la reconstitució i el manteniment de forma definitiva Aigües Ter –
Llobregat com a empresa pública, atès que aquesta és una estructura d’Estat de la
que ja disposa Catalunya i és un recurs estratègic, l'accés a la qual és un dret humà
fonamental i essencial per a la vida.
Quart.- Traslladar els acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Conseller de Política Territorial i Sostenibilitat i al Grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya.
Intervencions.
El Sr. Cabot que recolzaran la moció perquè al seu moment ja havien estat contraris
a la decisió de privatització, i ara encara més davant l’existència d’aquests dubtes
sobre el procés. A més, que tots el veïns de Santa Eulàlia haurien de estar en
contra, ja que de segur els afectarà molt negativament, apujant l’import del servei.
El Sr. Blanch també recolza la moció perquè, sense entrar en la picabaralla que
puguin tenir aquestes dues empreses que ja es resoldrà, tal com han manifestat en
altres ocasions, entenen que la gestió de les aigües ha de ser bàsicament de gestió
pública.
La Sra. Valls diu que l’equip de govern veu amb satisfacció que ICV-EUiA presenti
un moció que defensi el interessos de Catalunya, però en la moció es fan
afirmacions que es poden considerar pocs rigoroses i subjectives, i com sigui que
d’altra banda l’assumpte està en mans de la Justícia, no consideren oportuna
aquesta moció i votaran en contra. Respecte al comentari efectuat per Sr Cabot,
calia dir que l’afectació a Santa Eulàlia era menor, potser de menys del 20 per cent.

Posada a votació la moció és rebutjada.

VOTS EN CONTRA: 6 regidors de CiU i 1 del PP.
VOTS A FAVOR: 3 regidors d’ I-ERC; 2 del PSC i 1 de ICV-EUIA
ABSTENCIÓ: cap.
7. Moció del Grup Municipal ICV-EUiA en contra del desmantellament
dels serveis d'urgències nocturnes dels centres d'assistència
primària del Vallès Oriental.
L’alcalde abans de donar la paraula al regidor Sr. Gonzalo per defensar la moció,
efectua un apunt en el sentit de compartir-la, malgrat que l’equip de govern no la
pot recolzar per la redacció. D’accedir-ne el proposant a efectuar alguns canvis no
transcendentals, li donarien suport. Aquestes modificacions afectarien al titular, que
no hauria de ser el “desmantellament del servei d’urgències”, estant com està la
formació de CiU al Govern, i també al primer punt, substituint l’expressió de “rebuig
al desmantellament”, per l’alternativa de que figurés: “mostrar la nostra
preocupació per les mesures presses en referència als serveis d’urgència”.
El Sr. Gonzalo es mostra conforme, manifestant que el motiu de la moció és que per
part del govern municipal hi hagi una preocupació i una implicació per saber que es
farà, ja que ara no es dóna aquesta informació, ni tampoc existeix la certesa, ni la
seguretat que es farà una cosa o l’altre. El que sí s’ha fet, com ara a Montornès del
Vallès, és modificar el sistema d’urgències, semblant que s’ampliarà a tot el Vallès
Oriental.
Conseqüentment es modifica el redactat de la moció que serà com segueix:
“ Amb les modificacions........”
En els darrers mesos s’han succeït diverses informacions que culminen amb l’anunci
del tancament dels serveis d’urgències nocturnes dels Centres d’Assistència Primària
del Vallès Oriental, i la seva substitució per un sistema mòbil d’atenció compartit
entre diversos municipis, fet pel Govern de la Generalitat (CiU).
Aquest “canvi de model”, que ja s’aplica a diversos municipis de la nostra comarca,
suposarà que entre les 24h i les 08.00h deixi d’oferir-se servei d’atenció mèdica
presencial en cap dels centres d’atenció del Vallès Oriental.
Aquesta modificació del servei d’urgències nocturnes provocarà que els equips
mòbils d’atenció, formats per un metge o metgessa, un infermer o infermera i un
celador o celadora, hagin de cobrir àrees de grans dimensions amb més de 10
municipis que atendre, i distàncies que poden arribar a superar els 20 quilòmetres.
Davant la saturació i precarització que ja estan patint, de per sí, els serveis sanitaris
públics a Catalunya, existeix el risc que els usuaris i usuàries optin per acudir
directament a l’atenció hospitalària d’urgències sense que la situació ho requereixi,
fet que faria augmentar el col·lapse de les urgències dels Hospitals de Granollers,
Sant Celoni o Mollet, amb el consegüent sobrecost per al sistema públic de salut,
contràriament a l’objectiu que diu perseguir el Govern.
És plausible que totes aquestes retallades estan afectant de forma clara la qualitat
del servei.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple Municipal de
l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Mostrar el rebuig al desmantellament dels serveis d’urgències nocturnes
dels Centres d’Assistència Primària del Vallès Oriental i al sistema d’assistència
mòbil que pretén substituir-lo.
Segon.- Demanar que qualsevol modificació del sistema mantingui com a àrees
bàsiques d’atenció, les àrees actuals existents a la comarca, i que en cap cas,
s’agrupin aquestes àrees per a reduïr la prestació d’atenció.
Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Departament de Salut del Govern de la
Generalitat, als Centres d’Assistència Primària del Vallès Oriental, als sindicats i als
Col·legis professionals de medicina i d’infermeria.
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que el què ara resultava important era estar alerta, perquè
existint un posicionament previ en contra de la implantació de la mesura, es podria
contribuir a que no s’adoptés.
El Sr. Blanch manifesta que també recolzaria la moció perquè entenia que era millor
que fos conjunta, tot i que trobava molt suau la nova redacció, atenent tot el què
estava passant amb el sistema sanitari.
Posada a votació és aprovada per unanimitat.
VOTS A FAVOR: 6 regidors de CiU; 3 regidors d’ I-ERC; 2 del PSC; 1 del PP i1 de
ICV-EUIA
VOTS EN CONTRA. cap
ABSTENCIÓ: cap.
8. Moció del Grup Municipal ICV-EUiA
retransmissió dels plens per Canal Set.

de Santa Eulàlia per la

El Sr. Gonzalo exposa que al haver-se manifestat en l’últim ple per part del senyor
Vilageliu la necessitat que les actes reflecteixin fidelment el succeït, i per part de
l’equip de govern la retransmissió del plens era una petició que ja havien formulat
estant a l’oposició, havia considerat oportú plantejar aquesta moció per tal que les
càmeres pugessin gravar els plens, i de no ser possible la retransmissió directa, que
es pogués accedir en diferit o a la web de Canal SET, i així els veïns coneixerien el
punts tractats, els debats i arguments exposats i les decisions preses.
Atès que durant la celebració de l’últim ple municipal es va mostrar l’interès per part
d’Independents-ERC que les actes reflectissin amb la màxima fidelitat el
desenvolupament del ple i les intervencions dels regidors, doncs es tracta de
documents públics de valor històric.
Atès que es va assentir per part de la resta de grups.

Atès que davant la proposta informal d’aquest regidor que es retransmetessin els
plens per Canal SET, l’Alcalde va manifestar que aquesta havia estat una proposta
del grup de CiU des de l’oposició.
Atès que la retransmissió per part de Canal SET representaria portar els plens a
casa de tots el santaeulariencs, que això facilitaria l’accés a la informació, al
contingut dels debats, contribuiria a donar transparència a l’Ajuntament i pot ajudar
a la implicació i participació del veïns.
Proposem que s’ adopti el següent acord:
ACORDEM
Sol·licitar a canal SET la retransmissió en directe del plens municipals.
En el cas que raons tècniques, econòmiques o altres raons desaconsellin la
retransmissió en directe, es gravin els plens integres i s’emetin, igualment, de
manera integra i sense editar.
GENERAR UN ARXIU PÚBLIC de les gravacions dels plens, al que es pugui accedir a
través de la xarxa, obert a tothom.
Intervencions.
El Sr. Vilageliu diu que estan d’acord i els sembla oportú i convenient, i l’essència,
tal com diu el Sr. Gonzalo, es la possibilitat de donar la màxima obertura al que
passa a la Sala, entenent que és possible i interessant fer-ho.
El Sr. Blanch diu que el seu grup no acaba de decidir-se per l’opció, ja que tal com
estan les coses, podria succeir que la retransmissió dels plens no aconseguís mes
que martiritzar els ciutadans amb qüestions polítiques de las que ja comencen a
estar esgotats i afegir els debats dels partits suposaria una saturació.
La Sra. Valls diu que efectivament amb anterioritat havien formulat aquesta
proposta de retransmissió, però se’ls havia argumentat que la petició no es podia
atendre per motius tècnics i econòmics. Un cop arribats al govern, varen tornar a
consultar la possibilitat de retransmissió, però des de Canal SET se’ls ratificaren els
arguments, amb el que l’equip de govern ja va desestimar fer-ho. Per últim també
s’ha considerat que tindria un efecte negatiu en la convenient assistència del públic.
Posada a votació la moció és rebutjada.
VOTS EN CONTRA: 6 regidors de CiU; 2 del PSC, 1 del PP.
VOTS A FAVOR: 3 regidors d’ I-ERC i 1 de ICV-EUIA
ABSTENCIÓ: cap.
9. Moció del Grup Municipal ICV.EUiA
campanya No amb el meu mòbil!.

de Santa Eulàlia en suport a la

El Sr. Gonzalo exposa que és sabut que en el primer món, ens aprofitem de
recursos naturals que provenen del tercer món, de vegades aquests subministres

són imprescindibles per a la fabricació de certs elements com és el cas dels mòbils,
requereixen un element que és el coltan, que provenen en un 80 per cent de la
República Democràtica del Congo, no sent clar el trajecte des de l’origen, ja que el
país està en guerra des de fa molts anys i se sap que les diferents faccions es
financen de l’explotació d’aquests elements. Així com s’ha parlat dels “diamants de
sang”, també es podria parlar del “coltan de sang”. Per tot això la moció pretén fer
una crida d’atenció al Congrés Mundial de Mòbils que es celebra a Barcelona, perquè
es faci un debat demanat transparència respecte al comerç d’aquests tipus de
material. Existeix també un precedent perquè a EEUU les empreses tenen prohibit
utilitzar materials provinents de la zona de conflicte, i si des de la Unió Europea es
fes el mateix, també es contribuiria a evitar aquesta guerra llarga i cruel al Congo.
Afegeix que la moció li ha arribat de la xarxa d’entitats per la República Democràtica
del Congo.
“Atès que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix una de les guerres més
actives que hi ha actualment, la qual ja ha causat centenars de milers de víctimes
mortals -algunes organitzacions parlen de 5 milionsAtès que l’explotació del coltan, i també d’altres minerals, està contribuint a
incentivar i perllongar la guerra a la RDC, on el benefici derivat de l'explotació
il·legal d'aquest mineral és un dels principals motius per a la continuïtat d'aquest
conflicte, ja que tant els grups armats com sectors de les forces armades
congoleses, i negociants i empreses d’un gran nombre de països, com Rwanda i
Sudàfrica, s’enriqueixen, amb la qual cosa generen un flux econòmic il·legal que
està finançant i perpetuant la compra d’armament, l' status quo de violència, la
manca de protecció de la societat civil i la impossibilitat de fer progressos envers la
pau i la reconstrucció en moltes àrees del país,
Atès que aquest mineral, el coltan, del qual la RDC en té el 80% de les reserves
mundials, és part indispensable dels dispositius electrònics presents als telèfons
mòbils, als reproductors de música portàtils i als ordinadors,
Atesa la manca de transparència a la cadena de subministrament d'aquests minerals
que provoca que els consumidors i les consumidores no tinguin accés a informació
suficient per garantir que NO estan finançant la continuïtat d’aquesta guerra,
Atès que l'organització Enough Project ha iniciat una campanya anomenada Raise
Hope for Congo mitjançant la qual, a més de denunciar la situació que pateix aquest
país, ha fet una avaluació de les 21 principals empreses d'alta tecnologia vinculades
al sector de l'electrònica, que són Acer, Apple, Canon, Dell, Hewlet Packard, IBM,
Intel, Ienovo, LG, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Panasonic, Philips, RIM,
Samsung, Sandisk, Sharp, Sony Ericsson i Toshiba, per determinar el progrés que
fan aquestes companyies a l'hora d'aconseguir que la seva cadena de
subministrament no estigui vinculada al sector de la mineria que alimenta el
conflicte de la RDC i fer el procés més transparent,
Atès que el Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack Obama, a
iniciativa de diverses organitzacions internacionals com Global Witness, aprovaren el
mes de juliol del 2010 una llei per garantir que les empreses nord-americanes no
utilitzin minerals procedents de la zona del conflicte, coneguda com a Dodd-Frank
Act Conflict Minerals (Section 1502), que estableix que les empreses no utilitzaran
minerals conflictius procedents de la RD Congo com 1) l’estany - cassiterita, (2)

tàntal - columbita-tantalita (coltan), (3) tungstè - wolframita i 4) l’or, metalls
coneguts com "3TG" (Tin, Tantalum and Tungsten, and Gold, per la inicial en
anglès), i que aquestes empreses presentin auditories per certificar que respecten
la llei,
Atès que la ciutadania catalana ha estat precursora en la defensa dels drets humans
i la construcció de la pau amb l’aprovació per unanimitat de la Llei de foment de la
pau al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, que pretén impulsar una
nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d’arribar
a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-violència; la
promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del
desenvolupament econòmic i social sostenible; la reducció dels desequilibris
econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la seguretat global i
el desarmament progressiu; l’esforç per protegir el medi natural de les generacions
presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les
dones i els homes, i l’eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes
d’intolerància,
Atès que la Xarxa d’Entitats per la R.D. Congo és una coalició formada per Justícia i
Pau, Bretxa, La Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels Kasando,
Veterinaris sense Fronteres, Escola de cultura de Pau, Farmacèutics Mundi i
persones expertes vinculades amb el tema, que neix l’any 2009 per treballar
activament des de una vessant multidisciplinària i plural, en la denuncia, recerca,
informació, comunicació, sensibilització, sobre el conflicte de la RDC
ACORDEM I PROPOSEM
Al Ple de l’Ajuntament del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana
acords següents:

l’adopció dels

1. Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) que se

celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de
l’explotació dels recursos naturals a la RDCongo, la qual contribueix a la
perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit
d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern congolès, dels països veïns,
com Rwanda, i també de les empreses involucrades (locals, regionals i
multinacionals) en la cadena de subministrament.

2. Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència en la

cadena de subministrament dels recursos naturals, i que es comprometin a
no utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotat il·legalment a la
RDCongo per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil, tal i com
estableix la secció 1502 de la Llei Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act elaborada pel i aprovada pel Congrés del EUA.

3. Sol·licitar als organitzadors del WMC

que demanin a les empreses
participants al congrés l’acompliment del punt numero dos de l’acord.

4. Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació

Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin per la inclusió
d’aquesta qüestió a l’espai de reflexió adient dintre del WMC i que demanin
al WMC l’acompliment dels punts anteriors.

5. Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de
promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a
entitat catalana tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets
humans com a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira
de Barcelona, d’acord amb la Llei de Foment de la Pau.

6. Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la UE
perquè impulsin legislacions perquè no s’utilitzin minerals procedents de la
zona de conflicte de la RD Congo.

7. Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups

Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, a la Fundació Mobile World Capital, a la Fira
de Barcelona, a la Federació de Municipis de Municipis, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Xarxa d’Entitats per la República
Democràtica del Congo.

Intervencions.
El Sr. Vilageliu ho troba molt encertat i oportú atesa la celebració del congrés dels
mòbils.
La Sra. Valls diu que entenen que es tracta d’una moció amb un rere fons complexa,
que no coneixien prou bé i que en qualsevol cas excedia en molt dels objectius més
propers i locals, essent un assumpte que es tractava a nivell estatal, com ara la
legislació dels Estats Units. En tot cas, al moment que Catalunya arribi a ser un
estat lliure i independent, tindrà capacitat per decidir alliberar el país dels minerals
provinents d’aquests infames circuits.
El Sr. Gonzalo manifesta que a la moció es diu que la ciutadania catalana ha estat
precursora en la defensa dels drets humans i la construcció de la pau, amb
l’aprovació per unanimitat al Parlament de Catalunya de la Guia de Foment de la
Pau el 25 de juny de 2003, i personalment opina que lluitar per la pau, és quelcom
que no distreu de res més important.
Posada a votació la moció és rebutjada.
VOTS EN CONTRA: 6 regidors de CiU i 1 del PP.
VOTS A FAVOR: 3 regidors d’ I-ERC; 2 del PSC i 1 de ICV-EUIA
ABSTENCIÓ: cap.
10.-Moció del Grup Municipal ICV.EUiA de Santa Eulàlia per a l'abolició
de l'ús de les bales de goma.
El Sr. Gonzalo diu que en la moció es demana, amb arguments tècnics, que el cos
d’antidisturbis dels mossos d’esquadra deixin d’utilitzar els projectils de goma.
També es facilita el nombre de persones que han patit lesions greus al ser impactats
per aquestes bales. Amb tot, pot ser que el propi cos de policia ja hagi pres la
decisió de no fer-les servir.

“Catalunya és dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en
manifestacions i esdeveniments públics.
La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90 gr. i
capaços d’arribar a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són
considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys
letals”. L’evidència però, demostra que poden causar danys permanents als òrgans
vitals i, a més, són difícilment controlables.
Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a l’estat
espanyol són 23 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a causa
d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament
considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu d’aquestes armes, no
garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc.
Fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de
l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una
setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El juliol
d’aquest any passat un altre noi va perdre l’ull dret. A aquests casos s’hi afegeixen
ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc –, fet que
ens porta a la conclusió que cada vegada que es disparen aquestes, les bales de
goma causen afectats greus.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA demana al Ple de
Santa Eulàlia l’aprovació dels següents ACORDS:
1) L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana demana l’abolició de l’ús de bales de
goma, tal i com ha succeït en altres països europeus.
2) Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diversos grups
parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya i al col·lectiu
promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma!
Intervencions.
El Sr. Vilageliu i el Sr. Blanch, manifesten que els seus grups recolzen la moció.
La Sra. Valls diu que pel fet d’estar ja pressa la decisió de no utilitzar bales de goma
la moció deixa de tenir sentit, ja no és objecte de debat, i la eventual aprovació no
disposaria d’altre efecte que el de generar una tramitació burocràtica estèril.
Posada a votació la moció és rebutjada.
VOTS EN CONTRA: 6 regidors de CiU i 1 del PP.
VOTS A FAVOR: 3 regidors d’ I-ERC; 2 del PSC i 1 de ICV-EUIA
ABSTENCIÓ: cap.
11.- Moció de suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble català, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 23 de gener de
2013.

El Sr. Cabot llegeix la següent moció:
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar la Declaració de sobirania i el
dret de decidir del poble de Catalunya per una àmplia majoria.
En aquesta Declaració, s’hi exposen un seguit de motius que la justifiquen i que
es centren en el fet que “el poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha
manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se, amb l'objectiu de
millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, i
per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.”
La literalitat de la Declaració indica un seguit de principis que s’emmarquen en
aquesta idea general i que és compartida per la gran majoria de grups polítics
del país sobre el dret a decidir del poble de Catalunya i que han estat
rebutjats d’una manera contundent, beligerant i sense fisures pel Partit Popular i
per Ciudadanos. Iniciatives com la reforma educativa incentivada pel
govern espanyol, o els continus greuges i impagaments de deutes de
l’Estat cap a la Generalitat de Catalunya (només com a exemple, el deute
dels 1.698 milions d’€ de la disposiciò addicional tercera de l’Estatut, o el
greuge que suposa que, segons les dades de la Intervenció General de l’Estat
referents a l’execució dels pressupostos del 2011, a Catalunya només se n’hagin
executat el 35,5%, la més baixa de tot l’Estat), mostren el grau de conflicte i
l’allunyament constant entre l’Estat espanyol i el sentit comú del poble
català.
El nostre punt de vista sobre escenari polític nacional reclama claredat i
coherència. Justament, una claredat i una coherència que, lluny de conjuntures
temporals, refermi d’una manera evident el compromís entre les idees
exposades per partits polítics i les seves actuacions.
Per
tots
els
motius
exposats
anteriorment,
el
grup
d’Independents-ERC proposa l’adopció dels següents acords:

municipal

PRIMER.
Manifestar el suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia a la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada al Parlament de Catalunya.
SEGON. Reprovar l’actuació del govern espanyol i la seva constant
actitud contrària a la voluntat del poble català expressada legítimamanent
pel Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta d’institucions
del país.
Intervencions
El Sr. Blanch diu que la sobirania rau en les pròpies persones que són les que han
de decidir el que volen en plena llibertat, i pensa que en aquesta ocasió s’ha fet un
mal ús, doncs s’ha produït el fet que tothom pensa en independència, que és
diferent de sobirania. Manifesta que s’abstindran per no posar pals a les rodes, ja
que defensen el dret a decidir i la sobirania per decidir, però no defensen la
independència.

El Sr. Cabot replica que l’argument exposat l’han sentit moltes vegades, però la
gent que impulsa el dret a decidir vol canviar les coses, als que ja els estan bé les
coses com estan és normal que no impulsin el canvi. Però ara no reclamen la
independència, reclamen el dret a decidir.
El Sr. Blanch aclareix que quan s’aconsegueixi el dret a decidir, el socialistes sense
dubte, estaran on han de ser, però consideren que existeixen altre fórmules més
senzilles per arribar on volen.
El Sr. Montes manifesta que s’abstindrà per no contradir les directius del partit.
La Sra. Valls que el document que es va aprovar al Parlament no parlava
d’independència i el grup de CiU subscriu plenament la moció que es presenta.
Posat a votació, queda aprovada amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6 regidors de CiU; 3 d’ I-ERC, i 1 de ICV-EUIA.
VOTS EN CONTRA: cap.
ABSTENCIÓ: 2 del PSC 1 del PP.
12.-Afers urgents i sobrevinguts
No n’hi ha.
13.-Precs i preguntes
Per par del grup I-ERC:
1.- Prec. El Sr. Vilageliu presenta un prec a propòsit de la darrera moció aprovada
pel Parlament de Catalunya sobre la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble català, i sobre la subsistència dels pactes que encara es donen en algunes
administracions entre Convergència i el Partit Popular i que contribueixen a la
percepció d’allunyament entre polítics i societat. Els pactes tampoc no es poden
valorar com pactes de gestió ni pretendre que no afecten a la política, ni
esdevinguin entrebancs en la percepció nacional per part de la població. A Santa
Eulàlia el pacte CiU i PP no és una excepció, i atès que tampoc no ha aportat gaires
progressos, es pot afirmar que no es donen els mínims acords de base política per
perllongar aquesta situació anormal, per la qual cosa formulen el prec de convidar al
grup majoritari a trencar el pacte establert amb el PP, i iniciar noves consultes amb
la resta de grups municipals per reformular un govern que respongui amb
coherència a les idees expressades genèricament pels grups que defensin el dret a
decidir a Catalunya.
L’alcalde contesta que en absolut tenia coneixement d’aquesta petició, però volia dir
una cosa molt concreta que entenia que el govern funcionava bé, ho feia, dintre de
les possibilitats de Santa Eulàlia a plena satisfacció dels components i estava
internament cohesionat. A més, existia una circumstància que calia remarcar,
essent que en el anterior mandat, on I-ERC constituïa la força majoritària,
marcadament independentista, en vuit anys de govern no havia aconseguit posar
una sola senyera al poble de Santa Eulàlia. En canvi, en el govern actual de coalició
amb el PP, es disposa d’una senyera fixa a l’ajuntament, i una altra a la rotonda,
una estelada a la plaça 11 de setembre, l’ajuntament s’adherí als municipis per la

independència, s’han aprovat mocions com las d’aquesta sessió, i entén que el perfil
de Santa Eulàlia no justifica el trencament que es demana, ni es considera adient.
2.- Servei de Recollida d’escombraries. 1.1.- Cost de la neteja de l’entorn dels
contenidors per part de la Brigada. 1.2.- Neteja de l’antic punt d’emergència al camí
de la Serra i del seu entorn
El Sr. Moret contesta que no està valorat específicament, es realitza dintre de les
funcions de la brigada
3.- Normativa Urbanística. En l’anterior ple vam informar que feia uns mesos que
havíem advertit del tancament de l’activitat dedicada a materials de construcció de
la zona del darrera del poste, i que hi havia un rètol per llogar. Aleshores també
vam demanar que es vetllés perquè no s’hi instal·lés una altre empresa, ja que no
és sòl industrial. Actualment l’Ajuntament té constància que ja s’hi ha posat una
empresa? Quins permisos té? Com és que s’ha permès si es tracta d’una zona no
urbanitzable?
La Sra. Valls diu que arrel de comentari efectuat en un Ple sobre l’existència d’una
activitat al darrere de la benzinera, efectivament s’havia comprovat el dipòsit de
palets i la presencia d’alguna furgoneta, i s’havia traslladat als serveis tècnics
municipals, i s’actuaria. El Sr. Cabot afegeix que l’empresa que ja existia s’ha
traslladat uns metres i s’ha instal·lat una de nova. L’alcalde diu que pot ser han
canviat les empreses però considera que la ocupació es la mateixa. El Sr. Cabot el
contradiu manifestant que disposa d’unes fotografies on s‘observa una ampliació
produïda en els darrers mesos.
4.- Gestió. Sobre el conflicte general en el procés de privatització d’Aigües del TerLlobregat: Hi ha algun canvi que pugui afectar els veïns del poble?
L’alcalde diu que tal com s’havia dit, el conflicte sí pot afectar als ciutadans de Santa
Eulàlia, però amb un percentatge inferior perquè es depèn menys de ATLL, al
disposar de pous propis.
Per part del grup del PSC.
5.- Recollida d’escombraries. Després del canvi de sistema, sobre el qual ens tenen
totalment enfrontats, volem saber: El barri de Sant Isidre, no disposa de cap
contenidor per dipositar els residus, amb les corresponents molèsties que tenen els
veïns per haver d’anar caminant 400 metres amb les bosses de residus. Tenim una
ciutadania amb edat avançada i amb dificultats de mobilitat com per anar tant lluny
a dipositar els residus El barri de Mas Vendrell, segons informen els veïns, es troba
en circumstàncies semblants Com pensa resoldre el govern aquestes mancances i
facilitar en comptes de dificultar la tasca de dipositar escombraries.?
El Sr. Moret contesta en primer lloc respecte al barri de Sant Isidre, i diu que alguns
posicionaments saben greu i no s’entenen, i més atesa l’accessibilitat a l’equip de
govern, i al mateix regidor. Al moment d’instal·lar els contenidors es varen passar
uns telèfons per atendre els suggeriments, i en aquest cas el punt de contenidors
que s’anava a posar no va ser possible perquè el propietari del terreny que va des
de Sant Isidre a la Campinya ja en té un, i va comentar la conveniència de no
posar-ne un altre, llavors es va instal·lar al parc de Can Font i resultava accessible.
El que no troba correcte és que se li plantegés a la tècnica de medi ambient que, si

no es canviava, ho portarien al Ple. Ara es podrà comprovar si aquesta ubicació
dóna el resultat adequat. Respecte al Mas Vendrell també se estudia per intentar
millorar-ho.
6.- La qualitat dels contenidor considerem que es molt baixa i ben aviat tindrem
problemes de manteniments i trencadisses. Rodes de baixa qualitat i frens poc
fiables.
- Com resoldran el manteniment i reposició dels contenidor malmesos?
- A càrrec de qui anirà el manteniment i la reposició?.
- Com s’aplicarà aquesta possible despesa ?
Respecte al manteniment i reposició dels contenidors el mateix Sr. Moret explica
que els contenidors són de l’ajuntament per ser el que els ha comprat, i preveien
aquestes mancances ja es va efectuar una compra superior, i anticipant una altra
pregunta, tots els contenidors són homologats i compleixen una normativa ISO. De
les reparacions es farà càrrec la brigada. El Sr. Blanch diu que efectivament va
plantejar l’assumpte a la tècnica, i encara que vol obviar la resposta que li va donar,
sí deixa constància que en cap cas va existir la intenció de plantejar-ho com una
amenaça, i el que succeí era que a Sant Isidre no s’havia posat un altre contenidor
per les raons explicades pel Sr. Moret, però el cas és que els contenidors varen
estar uns dies dintre del parc de Sant Isidre, i de sobte varen desaparèixer i van
anar al parc de Can Font que implica un major desplaçament. En l’actualitat s’ha
solucionat, i els 3 contenidors estan dintre del passatge de Sant Isidre, i hi ha
suficient espai per permetre el pas dels vehicles.
7.- Barri Font d’abril. L’estat dels carrers del barri es troben en molt males
condicions, malgrat les converses que han mantingut amb els veïns, volem saber:
- En quin estat es troben les converses.?
- Malgrat el baix import que es proposava en capes de rodadura, quina es la
posició de l’ajuntament i dels veïns.?
- Si es té algun pla per millorar el ferm dels carrers dels barri per part dels
arranjaments que es fan regularment per part de l’àrea de manteniment de
l’ajuntament.?
- I si no es fa res per millorar, com tenen pensat informar al veïns del barri
que es senten abandonats, malgrat les bones paraules que han rebut per
part dels regidors de l’ajuntament.?
La Sra. Valls contesta que l’equip de govern és conscient de la dolenta situació dels
carrers del barri. A l’inici d’aquest mandat els veïns havien rebut una proposta de
fer-ne una lleugera actuació a determinats carrers mitjançant l’estesa d’una capa
d’asfalt, en les reunions mantingudes amb ells, varen demanar la inclusió d’altres
carrers, i sorgí la necessitat tècnica de donar més gruix a l’asfalt. Amb tot, més
l’actualització de preus, i l’increment de l’IVA, es superà el pressupost inicialment
previst. A banda ja se’ls va dir que tampoc l’ajuntament podria contribuir amb el
25% del cost. L’associació de veïns col·labora en aconseguir la implicació de tots els
propietaris per tal de garantir els recursos per finançar les obres, i malgrat que en
les primeres reunions no van assistir gaires, a la darrera reunió celebrada a La
Fàbrica, anaren més de 50 persones. L’ajuntament per la seva part no té prevista
cap altra actuació que la de donar totes les facilitats pels pagaments dels terminis.
De no aconseguir fer les obres, tan sols es podrien fer puntuals i mínimes
intervencions.

8.- Seguretat Ciutadana. Prec. Davant els últims esdeveniments de robatoris en el
municipi i algunes comarques de Catalunya, fins i tot amb força, com molt be han
informat els mitjans de comunicació, i veient la mobilització dels municipis per fer
front a la delinqüència que, malauradament, creix en tot el país, instem al govern
municipal, que millori les condicions de la policia local, posant els mitjans necessaris
tècnics i humans per que s’augmentin les rondes policials en tot el terme municipal,
amb la fi d’augmentar la seguretat dels ciutadans i ciutadanes.
L’alcalde diu que el creixent sentiment d’inseguretat que existeix a tot el país no es
nota tant a Santa Eulàlia, menys encara que als pobles veïns, el que sí que hi ha
hagut és algun robatori més. També s’actua amb més assiduïtat amb el mossos
d’esquadra que de vegades patrullen pel poble, a peu i en cotxe. S’ha incrementat
la coordinació amb els pobles del voltant i les policies de Lliçà i Bigues ens donen i
reben el nostre suport. Per tant, tot i estar lògicament preocupats per la qüestió, els
nivells de delinqüència són similars als que existien.
El Sr. Blanch diu que el sentit del prec era intentar que s’augmentés la dotació de la
policia, perquè segurament el ciutadans estaria disposat a pagar quelcom més per
aquest servei, i tard o d’hora s’haurà de donar solució.
L’alcalde aprofita la intervenció del Sr. Blanch, per referir-se a les patrulles locals,
dient que es disposava de 13 agents, i potser fora convenient tenir-ne algun més,
però no era possible per la situació econòmica de l’ajuntament. Fa menció dels
reiterats oferiments que havia fet per tal que participessin els regidors de l’oposició,
-bé directament o bé mitjançant alguna persona del grup-, en l’elaboració del
pressupost, ja que era el moment per decidir incrementar alguna partida, tot i que
en detriment d’altres. Finalment, no es va poder aconseguir un increment més gran
de la dotació de la policia. Respecte a les patrulles d’un sol agent, són excepcions
degudes a manca d’efectius, i també per que existeix un grau elevat d’absentisme,
menor que en mandats anteriors, però encara superior al d’altres col·lectius de
treballadors municipals. En tot cas, a la nit sempre patrullen dos agents i un amb
arma.
9.- Prec i Demanda. Alhora, es molt important també el manteniment de
l’enllumenat públic, per que amb això s’ajuda a intimidar als possibles delinqüents,
per tant els serveis tècnics municipals han d’estar més diligents en el manteniment
de la xarxa d’enllumenat. No pot ser que un barri resti alguns dies a les fosques,
quan una empresa d’electricitat qualsevol, resol el problema en qüestió de poques
hores i no pas en qüestió de dies.
Per aquesta raó, demanem un compromís del govern municipal en que s’actuarà
més diligentment i els membres del servei de manteniment municipal actuaran amb
més rapidesa i diligència per tal de mantenir enllumenat tot el municipi en les hores
nocturnes.
10.- Patrulles Policia Local. No ens ho podem creure, però ens arriben informacions
i queixes de que els caps de setmana les rondes de la policia local, en ocasions, es
limiten amb una dotació d’un sol agent. Si es així, entenem que és d’una
irresponsabilitat monumental, per part de la regidoria de Governació i per això:
Volem saber si es cert que es produeix aquesta situació?
Quin és el raonament per disminuir el personal de policia local els caps de setmana?
11.- Enllumenat Públic. Per qüestions de seguretat és molt important també el
manteniment de l’enllumenat públic, per que amb això s’ajuda a intimidar als

possibles delinqüents, per tant els serveis de manteniment han d’estar més diligents
en el manteniment. No pot ser que un barri tingui dies sense enllumenat, quan una
empresa d’electricitat qualsevol, resol el problema en qüestió de poques hores i no
pas en qüestió de dies.
He patit en el meu barri fa pocs dies aquestes deficiències i també em consta que
en el barri de la Primavera també tenen deficiències en aquest sentit.
Volem un compromís del govern municipal en que s’actuarà més diligentment i els
membres del servei de manteniment municipal faran les reformes necessàries i,
alhora, actuaran amb més rapidesa en aquests casos.
El Sr. Moret respon conjuntament les altres qüestions plantejades, dient que des de
l’inici es va establir un retén, i un dels dos lampistes de que es disposa entra de
servei el cap de setmana . Per exemple, feia poc que havia saltat un tèrmic d’un
dels quadres del polígon deixant-lo a les fosques, la policia va avisar, i se’l va
enviar, instal·là el recanvi i va poder solucionar l’averia. Respecte a Sant Isidre, no
es va rebre cap avís, ni de la policia, ni dels veïns.
La freqüència de les
intervencions també depèn de la meteorologia, i quan plou més, es produeixen més
avaries, però es solucionen, tret d’alguns casos greus, que necessiten un material
de recanvi específic, i s’hagi d’esperar al dia laborable pel subministrament.
12.- Pla Parcial Can Naps. Malgrat que les dates on estan signades les
indemnitzacions als promotors, i estant segurs que el govern ho te molt present i
treballa per que no s’hagi de fer efectiva , volem saber:
En quin estat es troben les converses amb els promotors?
Que esta fent l’ajuntament per evitar els possibles problemes que presumptament
s’esdevindran, si no es resol favorablement el procés.?
L’alcalde diu que el primer govern d’Independents-ERC i PSC, va signar uns
documents amb el propietaris perquè van cedir anticipadament uns terrenys per
centres escolars, i s’establiren unes indemnitzacions pel supòsit que en deu any no
es pogués desenvolupar el Pla Parcial per causes atribuïbles a l’ajuntament. Com
que ara es produirà el venciment del termini, els propietaris han presentat la
documentació d’un Pla Parcial conforme a la normativa urbanística vigent que són
les Normes Subsidiàries, i que per aquest indret preveuen habitatges unifamiliars
aïllats. Malgrat això, per tothom, inclosos els promotors, s’entén que aquesta
tipologia no és la mes adequada, i la sol·licitud respon a l’interès dels promotors de
no perdre el dret a percebre la indemnització que es va comprometre a pagar el
govern municipal. Ara l’ajuntament tramitarà el Pla, tot i que al preveure el POUM
canvis en la zona, seran els que predominin amb el consens de tots el interessats.
13.- Claveguerams. La Junta de govern local de 13 de desembre va aprovar els
projectes de dues actuacions en el clavegueram, zona de la Serra, sector Can Benet
i Barri del Bonaire (sector Can Franch), per un import de 66.765,81€ i 82.334,34€
(IVA inclòs).
Alhora aprova també sol·licitar subvenció al Consorci per la Defensa del Riu Besos,
dins dels programa d’ajuts que existeixen a tal efecte.
Volem saber:
Si esta previst la participació dels veïns en la despesa resultant, desprès de restar-hi
la subvenció.?
Quina serà l’aportació de l’ajuntament?
El Sr. Moret contesta que respecte al dos clavegueram previstos, la part que queda
pendent del Bonaire i el de Can Benet, els veïns malgrat les subvencions, hauran

d’afrontar alguna despesa, perquè el govern anterior, per motius als que prefereix
no entrar, ho va parar, i tant sols es va arribar a la meitat del projecte. Ara, en
aquest mandat, es torna a posar en marxa a petició del veïns i s’ha trobat una
subvenció a través del Consorci, però el sector que va pagar una quota, ara no se
sap com quedarà. Al igual que es desconeix el destí de la resta de la subvenció.
Amb tot, ara s’intenta trobar fórmules per solucionar-ho i tirar endavant. El que no
tenia lògica era iniciar les actuacions i el cobrament i aturar-ho tot, perquè un veí
s’oposés al pas de determinades connexions. El sector de Can Benet es farà de nou i
es solucionaran dos situacions amb problemes d’abocaments.
14.- Obres Accessòries. Accessos a l’IES Vall de Tenes. L’actuació estava aturada
per qüestions de pressupost, i ens consta que existeix la voluntat d’ arranjar aquest
indret.
Quina es la situació i en quina fase es troba? Els serveis tècnics han realitzat algun
projecte per examinar-ho? Quan esta previst iniciar les obres?
La Sra.Valls contesta que la subvenció esta atorgada i per tant es pot començar,
però per optimitzar recursos s’estava pendent de les obres del camí del càmping i
del carrer Farigola, per iniciar les tres obres a l’hora.
15.- Corba de Can Baro. Se’ns va anunciar que estava aprovada la inversió per
part de la Diputació i que aviat iniciaria les obres. L’ajuntament ens va informar que
a mitjans del mes de gener s’iniciarien les obres. Malgrat que encara no s’han
iniciat, ens poden dir quan s’iniciaran les obres? El projecte a patit modificacions o
es mantén el mateix que esta aprovat? En el cas de que s’hagin fet modificacions,
quines han estat?.
Es dóna per contestada.
16.- IV Cinturo. Segons les últimes informacions donades per part del Ministeri de
Foment sembla que s’ha arxivat el projecte per estar fora de termini l’aprovació
d’alguna qüestió tècnica de mediambiental.
Això, sense cap dubte, te possibles conseqüències en el POUM que s’està realitzant i
molt concretament en nou traçat proposat per la sortida dels polígons industrials de
Bigues i Santa Eulàlia i del trànsit rodat procedent de Bigues i Riells.
Malgrat que és del tot imperiós que es doni solució i millora al trànsit resultant de
l’activitat econòmica dels polígons i també al trànsit rodat del municipi veí, Bigues i
Riells.
Volem saber: Com pensa el govern resoldre aquesta situació d’urgència.? Quina
proposta de modificació s’ha previst en la redacció del POUM? Davant de la situació
es pot recuperar i repensar la sortida per la part nord de Santa Eulàlia, sense
travessar les zones urbanes del municipi, anant directament a desembocar a la C
17, tal i com estava prevista de bon principi, amb el vistiplau dels dos municipis
Bigues i Riells i l’Ametlla.?
L’alcalde explica que les novetats són la caducitat de l’expedient, el que significa
una mala noticia, però lamenta que d’haver-hi hagut abans un altre govern a la
Generalitat ja ni se’n parlaria i tothom podria circular. Ara es fa el POUM amb les
carreteres assenyalades al Pla Territorial. La carretera que unia el centre del poble a
la zona de Can Magre ha rebut moltes critiques, existint un consens envers la seva
inconveniència, i ara es desplaça per la part baixa del bosc de Can Gafa i va a
buscar la carretera que uneix Bigues amb l’Ametlla, fins a la primera rotonda que
marcava el Pla Territorial, i que conduirà fins a al 4t cinturó el dia que es faci.

Aquest traçat seria millorable de poder passar per l’Ametlla, però des del POUM,
limitat al territori municipal, no es pot plantejar, encara que com a mínim evita
trinxar la zona de regadiu entre Can Barbany i el Rieral.
17.- Humitats a l'habitatge social del Camí Antic de Granollers, 52. La Junta de
govern Local de 29 de novembre, va aprovar l’actuació de forma urgent per
l’existència de problemes d’humitats en l’habitatge de caràcter social situat al Camí
Antic de Granollers, 52, des de la data de la recepció de les obres.
L’import aprovat es de 20.389.90 euros (IVA inclòs), essent un70,59% a càrrec de
l’ajuntament i la resta a càrrec de la Diputació de Barcelona.
Volem saber, perquè l’ajuntament i la diputació es fan càrrec de les obres, tenint en
compte que degut a les garanties a que esta obligat el constructor, contra possibles
vicis ocults, que segons llei te un termini de 10 anys?
Perquè no s’ha exigit al constructor l’arranjament dels defectes i en canvi s’adopta
la solució de fer-ho a càrrec del municipi?
El Sr. Montes diu que son dues preguntes, i en la primera s’inclou una afirmació al
manifestar que la Diputació i l’ajuntament s’han de fer càrrec de la reparació dels
defectes a una de les cases, tenint en compte que la llei obliga al constructor a
donar una garantia de 10 anys. Però el regidor matisa que no és així, que es tracta
d’una assegurança, que és desenal en defectes d’estructura, però el que afecta ara
són humitats i el termini és inferior a tres anys. Per tant, el constructor no haurà
que respondre.
L’altre pregunta, referent al motiu pel que no s’ha demanat responsabilitat al
constructor i s’hagi de fer càrrec el municipi, en realitat no hauria de ser contestada
per l’equip de govern actual, sinó pel regidor responsable del govern anterior, que
precisament és el regidor que formula la pregunta, el Sr. Blanch. En qualsevol cas,
la resposta és clara, ara s’ha d’assumir pel municipi, perquè el govern anterior no va
exigir al constructor la seva reparació.
El Sr. Blanch contesta que no era el responsable, perquè se’n cuidava de persones i
barris, i no d’urbanisme ni d’edificis. També discrepa de l’apreciació de que les
humitats no formessin part, en aquest cas, d’un problema estructural, perquè al
moment de construir un edifici en una llera s’han de prendre mesures prevenint
efectes de capil·laritat i els tècnics havien atribuït els defectes a aquesta causa. En
tot cas si que s’havia exigit responsabilitat al constructor.
18.- Teleassistència 2013. JGL de 13 de desembre, es modifica i accepta la
modificació d’un conveni IMSERSO, FEMP I DIPUTACIÓ. Volem saber si l’augment de
preu del servei afectarà a les persones que gaudeixen d’aquest servei?
Quantes persones tenim en llista d’espera per gaudir del servei?
Quin topall tenim previst en total de persones amb el servei subvencionat?
La Sra. Parera contesta que el servei ha baixat el preu, però l’aportació de
l’ajuntament ha pujat, perquè ja no es compta amb la contribució de l’IMSERSO, i
s’ha d’assumir per l’ajuntament. Respecte a la llista d’ espera, hi han dues persones.
Els topalls estan al 10,2 per cent, i s’està per sobre, al 12, essent ara 130 persones
les que gaudeixen del servei de teleassistència. De produir-se’n més aniran a la
llista d’espera.
19.- Acord extraoficial conflicte laboral En Josep Gomis Sorribas. Acord extraoficial
Judici 972/2011 del Jutjat Social Número 3 de Granollers. Per decret d’Alcaldia de

26 d’octubre de 2011 es va extingir el contracte de treball del senyor Josep Gomis
Sorribas. Impugnada aquesta resolució, el Jutjat Social de Granollers, procediment
972/2011, va dictar sentència declarant la improcedència de l’acomiadament.
Per aquesta raó la Junta de Govern Local de 27 de desembre de 2012, aprova un
acord transaccional, extraoficial Judici 972/2011 del Jutjat de lo social número 3 de
Granollers, que posarà fi al conflicte laboral amb el Sr. Josep Gomis Sorribas, i que
comportarà la renuncia de totes les accions judicials, i l’abonament per l’ajuntament
de la quantitat de 18.000 euros en tres terminis.
Malgrat que sembla una solució favorable per l’ajuntament volem saber quina ha
estat la despesa total de tot aquest procediment, transacció, salaris de tramitació,
despeses judicials, despeses de seguretat social i despeses d’advocats i
procuradors.
El Sr. Montes contesta que el cost total que l’ajuntament ha satisfet per aquest
acomiadament ha ascendit a 22.586 euros. El import que s’ha estalviat amb aquesta
mesura, en salaris i seguretat social ha estat de 66.271 euros.
El Sr. Blanch proposa que el Sr. Montes, en tant que responsable econòmic, faci una
autocrítica, ja que el cost d’aquest acomiadament és molt superior al que va
assegurar que tindria, i això ho va fer davant el Ple. L’alcalde contesta que
l’afirmació la va efectuar el Sr. Montes preveient que la sentencia seria favorable,
segons asseguraven el assessors laborals. Finalment, davant una primera sentencia
desfavorable, i amb la possibilitat d’un pacte amb l’interessat, no es va recórrer con
a mesura de prudència.
20.- Targetes de crèdit. Volem saber: Quins regidors disposen de targetes de
crèdit?. Quines han estat les despeses de representació dels regidors l’any 2012.?
L’alcalde contesta que ni en l’actualitat ni en el passat, cap membre d’aquest govern
ha disposat de targetes de crèdit. Respecte a les despeses de representació han
sigut minses i en quan estigui elaborat el pressupost es facilitaran les xifres.
Per part del grup d’ICV-EUIA.
21.- Respecte del nou sistema de recollida d'escombreries: - Com valora l'equip de
govern els primers dies de recollida amb contenidors? -Certes disfuncions, que crec
que hem pogut observar tots, respecte de la capacitat i disseny del contenidors es
pensa que es poden solucionar? + la mida petita del contenidors de plàstic i paper +
forats del contenidor de plàstic petits + forat del contenidor de paper mes propi
d'una bústia que d'un contenidor. -Es pensa fer algun tipus de campanya per
intentar invertir el que aparentment sembla una relaxació precoç del hàbits?. -I per
compensar la penosa campanya publicitària que desinforma respecte de l’ús del
contenidor de plàstics?
Contesta el Sr. Moret, efectuant en primer lloc un comentari envers el que havia
succeït a l’inici, ja que s’havia fixat com a data de començament del servei el dia 14
de gener de 2012, però s’havien trobat que en un dels punts de Santa Eulàlia,
s’havien acumulat una quantitat inusual de escombraries, bosses, etc.., fins i tot un
wàter, tal com si la gent patís un síndrome de Diògenes, i amb un rampell
correguessin a dipositar-ho tot al contenidor. I aquesta imatge és la que, per
desacreditar el servei, es publica a la web.
Encara que ni tan sols es té en compte que es fa el dia 12 i el servei encara no ha
començat, que es fa el porta a porta, i començarà el 14. Aquest muntatge, que

confronta amb la transparència demostrada per l’equip de govern, no pot sinó
considerar-se de mol mal gust, i menystenir els responsables. Respecte a la
valoració del funcionament es molt positiva i la gent continua fent reciclatge.
El Sr. Gonzalo manifesta que en cap cas té res a veure amb la queixa del Sr. Moret,
i ben al contrari va haver de discutir-se amb alguna persona que volia fer ús dels
contenidors abans de la data. Coincideix en que l’important és continuar
conscienciant a la gent, se n’alegra de que els ciutadans no es relaxin i continuïn
reciclant, i manifesta la seva disposició a contribuir a la millora del servei, tot i no
estar d’acord amb el canvi efectuat.
22.- Respecte del subministrament de l'aigua: Ara fa poc dies vaig fer la pregunta al
Tècnic Municipal, enginyer Toni Peralta, al respecta de com es fa el subministra
d'aigua a Santa Eulàlia i el control de la qualitat de la mateixa. La resposta va ser
satisfactòria.
Voldria que el govern municipal recapitulés el tema:
-com es garanteix el subministrament d’aigua al poble?
-com es garanteix el control de la qualitat de la mateixa?
-com es pensa que això continuï sent en el futur?
-que succeirà amb el preus de l’aigua a curt i mig termini?
El Sr. Gonzalo diu que de les quatre preguntes que feia, de les tres primeres ja ha
obtingut resposta dels tècnics municipals. Quedarien les previsions sobre el futur i
sobre els preus.
L’alcalde contesta que el subministrament està garantit per l’existència dels pous
propis, però respecte als preus encara no es tenen noticies, tot i que difícilment
baixaran.
A continuació alguns regidors demanaren efectuar-ne altres preguntes, però
l’alcalde exposa que a l’haver-se allargat tant la duració d’aquest punt, i a l’haver-se
donat resposta a totes les preguntes i precs presentats, tal com prèviament s’
acordà en la Comissió Informativa, demanà que les noves es presentessin en el
proper Ple, per ser degudament contestades.
Els regidors de l’oposició manifesten el seu desacord, afirmant que tenen dret a fer
més preguntes. L’alcalde diu que han contestat totes les preguntes presentades.
Moltes d’elles repetides, i si n’hi ha de noves seran contestades al proper ple
ordinari.
Finalment, malgrat les queixes, l’alcalde fa ús de les facultats moderadores que la
llei li atribueix com a President, i aixeca la sessió. Son les 21 hores i 15 minuts, de
la que com secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde.
L’Alcalde

El Secretari

