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A la Casa de la Vila a les 19:00 hores del dia 18 d'abril 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 Extraordinari, 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 inicial pressupost general de l'Ajuntament i SET
Comunicació per l'exercici 2013 i Plantilla de personal municipal
L’alcalde diu que ja s’havia parlat abastament amb els grups municipals del
pressupost, incorporant-ne algunes aportacions, i essent tots conscients que
malgrat haver de presentar un pressupost que a ningú agradava, la situació no
permetia una altra possibilitat. Així s’havia fet un esforç en la contenció de la
despesa, el que implicava a la pràctica no poder fer més que les mínimes i
imprescindibles inversions. La reducció mes important era la que es produïa en el
capítol I de personal, que disminuïa en 180.000 euros, i els majors ingressos
venien per l’increment de l’IBI, en uns 140.000 euros, i la participació en les tributs
de l’estat. El pressupost pujava 7,5 milions d’euros, essent superior al de l’exercici
anterior, perquè incorporava les partides de l’any passat que havien superat la
despesa fixada, i al fer-ho, augmentava el pressupost d’aquest exercici. En
inversions, la partida més important aniria a càrrec de la Diputació, i es tracta de
les obres d’arranjament de la carretera, a la corba de Can Baró. Aquesta seria una
obra important i una satisfacció poder-la realitzar, perquè es guanyarà molt en
seguretat, ordenant un tram de carretera molt perillós i on hi ha hagut molts
accidents. Així la proposta és com segueix:
“Atès que el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per
al 2013, tant pel que fa a l’estat d’ingressos com de despeses, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal s’ajusten plenament en el seu contingut i
estructura al que s’assenyala a legislació d’aplicació Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei

reguladora de les Hisendes Locals i Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Atès que configuren els documents del pressupost i dels seus annexes tots aquells
que així es determinen a la legislació esmentada anteriorment, següents: Memòria
explicativa del contingut i de les principals variacions respecte a l’anterior;
Liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 i avenç de la liquidació de l’exercici
2012; Annex de personal; Annex de les inversions a realitzar; i informe econòmic
financer, en el que s’exposi les bases utilitzades per a l’avaluació dels ingressos i de
les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el
compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis
i, en conseqüència, l’efectiu anivellament del pressupost.
Atès que s’annexen al pressupost les bases d’execució i la plantilla de personal al
servei de la Corporació.
Vistos l’informe d’Intervenció en relació a la elaboració i aprovació del pressupost;
econòmic – financer i d’estabilitat pressupostària.
És pels motius anteriorment exposats, que la Comissió Informativa emet dictamen
favorable sobre els antecedents exposats i, en aquest sentit, proposa al Ple de
l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
A C O R D S:
PRIMER. APROVAR inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana i del seu Organisme Autònom Set Comunicació i les seves bases
d’execució per l’exercici de 2013, el resum del qual per capítols és el següent:

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
TOTAL

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Capítol I
Capítol II
Capítol III

Previsions Inicials
Ajuntament
2.582.829,02
2.619.946,09
364.790,95
345.928,74
702.866,62
51.060,64
0,00
877.128,99
7.544.551,05

Previsions Inicials
Ajuntament
3.212.813,33
5.000,00
1.534.987,85

DESPESES
Previsions
Inicials SET
Comunicació
55.000,00
6.500,00
100,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
66.000,00
INGRESSOS
Previsions
Inicials SET
Comunicació

Eliminacions

-55.000,00

-55.000,00

Eliminacions

TOTAL
CONSOLIDAT
2.637.829,02
2.626.446,09
364.890,95
290.928,74
707.266,62
51.060,64
0,00
877.128,99
7.555.551,05

TOTAL
CONSOLIDAT
3.212.813,33
5.000,00
1.534.987,85

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
TOTAL

IV
V
VI
VII
VIII
IX

2.160.346,94
70.230,68
137.087,58
424.084,67
0,00
0,00
7.544.551,05

61.000,00

-55.000,00

5.000,00

66.000,00

-55.000,00

2.166.346,94
70.230,68
137.087,58
429.084,67
0,00
0,00
7.555.551,05

SEGON. APROVAR la plantilla de personal al servei de la Corporació corresponent a
l’exercici de 2013 que s’annexa.
TERCER. EXPOSAR al públic - un cop aprovats- el Pressupost, les seves bases
d’execució i la plantilla de personal, per un termini de 15 dies a comptar des del
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.
Durant l'esmentat termini els interessats podran examinar la documentació a la
secretaria de l’ajuntament i presentar els suggeriments o les reclamacions que
consideren oportú d’interposar. Amb el benentès que si transcorregut el període
d’exposició pública no es presenten reclamacions el Pressupost, les seves bases i la
plantilla de personal s’entendran aprovats definitivament.
PLANTILLA DE PERSONAL 2013.
La plantilla de personal de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana al
2013 serà la següent:

P E RSO NA L FU NCIO NA RI
E S CAL A
H ab . Ca rà cter N acio na l
A d min istra ció g en er al

S UBE S CAL A
S ecre tar ia
Inte rven ció

CA TE GO RIA
Se cre tar i
Inter ven tor

Tè cnica

T.A.G

A dm inistr ativa
En g inyer tè cni c
Ar qu itecte
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De line an t
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TO TA LS

G RUP
A1
A1
A2
A1
C1
A2
A1
A2
C1
A2
C1
C1
C2

PL AC ES
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
12

V A CA NTS
1
1

29

9

1
2

1
1
1
1

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIO PLAÇA

GRUP

PLACES

Tècnic Serveis Joventut

A2

1

VACANTS
0

Educador Social

A2

1

0

Dinamitzador cultural

A2

1

0

Tècnic Medi Ambient

A2

1

0

Treballador Social

A2

1

0

Mestre Escola Bressol

A2

2

0

Ajudant Set Comunicació

A2

2

0

Tècnic Esports

A2

1

0

Tècnic Promoció Econòmica

A2

1

1

Tècnic Comunicació

A2

1

1

Tècnic Educació

A2

1

1

Psicòleg

A1

1

0

Tècnic Aux. Biblioteca

C1

3

0

Educadors Escola Bressol

C1

7

0

Encarregat Brigada d´Obres

C2

1

0

Auxiliar Administratiu

C2

4

4

Aux. Adm. Centraleta Policia Local

C2

2

2

Aux. Educadores

C2

3

0

Bibliotecari

C2

1

0

Oficial 1ª

C2

3

0

Oficial 2ª

C2

1

0

Conserges escola

AP

2

0

Vigilant Poliesportiu

AP

3

0

Personal neteja

AP

1

1

Treballador Familiar

AP

1

0

Conserge instalacions esportives

AP

1

0

Peó Brigada

AP

9

4

Conserges Ccivic La Fàbrica

AP

2

0

58

14

TOTALS

Intervencións
El Sr. Cabot diu que no és del tot cert el que es diu al dictamen de la Comissió
Informativa que s’acompanya a l’expedient, ja que molta de la documentació a que
es fa esment, en la Comissió no hi era, i per tant no es pot considerar que estigués
presentada abans que es reunís la Comissió Informativa. Tampoc es reflecteix que
existiren vots contraris al dictamen favorable. Pel que fa al pressupost i a la
valoració que havia fet l’alcalde, tampoc no podien estar d’acord, perquè sense

entrar en valorar partides concretes, ja que entenien que tècnicament el pressupost
estava millor confeccionat que en els exercicis anteriors, la filosofia del mateix era
fruit de la política que seguia l’equip de govern i que portava a la rebutjable situació
actual. En la Memòria es torna a dir que el pressupost està marcat per la greu
situació econòmica, i així hauria de ser, per la greu situació econòmica que pateixen
totes les famílies i el poble, però com s’ha dit, el pressupost contempla un
increment d’ingressos ordinaris d’un 20 per cent, i cap família ni empresa a la que
els ingressos se’ls incrementessin en un 20 per cent, consideraria que estava en
greu situació econòmica. Per tant, es podria dir que l’ajuntament no està en crisis,
sinó que a l’inrevés, està en bonança gràcies a les decisions que des de fa uns
mesos pren l’equip de govern, i el que estan en crisis son els serveis que ofereix, i
els ciutadans de Santa Eulàlia. També es diu a la Memòria que es procuraran tots el
ingressos possibles, però aquesta política resulta inadmissible, i es produeixen
pujades d’impostos i taxes, com mai s’havien produït, en mig d’una greu situació de
crisis econòmica. Paral·lelament als majors ingressos, els serveis que es presten als
ciutadans es suprimeixen, o es presten rebaixant la qualitat. La pujada de les
despeses es concentra ara, no en serveis, sinó en majors despeses de gestió. Tot
això es també resultat de les decisions preses al començament de la legislatura,
quan s’intentà pagar tot el que s’havia de pagar mitjançant despesa corrent, en
crèdits a llarg termini. Comparant el pressupost amb els dels anys anteriors, sobta
que les depeses de personal solament hagin baixat una mica, en qualsevol cas,
menys del que prèvia I-ERC, per la quantitat de gent que s’havia despatxat, i per
les retallades de les pagues extres dels funcionaris. A propòsit d’això, diu que ja fa
molt temps que demanen informació sobre la plantilla, i els càrrecs que ocupa cada
treballador, però no se’ls dóna aquesta informació, el que els fa pensar en
l’existència d’un error o alguna altra qüestió, perquè amb els acomiadaments i
retallades, sembla ínfima una disminució del 2,75 per cent. La despesa en béns
corrents i serveis augmenta considerablement, sobretot tenint en compte els dos
últims anys, però amb els majors ingressos previstos hauria d’haver repercutit en
millorar els serveis, i no en altres despeses, que per altra banda no figuren en lloc.
Les despeses de capital i interessos pugen molt més per el dit anteriorment sobre el
pagament dels deutes. Ara el que s’ha fet, és facilitar la tasca als gestors de
l’ajuntament i donar beneficis als bancs, en lloc de donar beneficis als ciutadans.
També l’any passat s’havien previst una sèrie de retallades en determinades
despeses que eren imprescindibles, com ara consumibles i energètics, que sovint
augmenten de preu cada any, i són difícils de reduir si no és que es canvia la
mentalitat de consum existent. Era clar que aquesta disminució no s’aconseguiria,
com així ha succeït, i per això s’han hagut d’incorporar més de 330.000 euros dels
consums de l’exercici passat, i malgrat que això es pretengui justificar amb una
falta d’informació, el cert és que la informació s’havia facilitat. Una altra despesa
relacionada amb la Mancomunitat de La Vall del Tenes i encara que sabent -tot i
que no per l’equip del govern- els problemes que pateix la Mancomunitat, entenen
que si el problema és d’aquesta naturalesa, i s’ha de fer una aportació tan
important, haurien d’estar informats. També posa en dubte que l’única solució
possible a aquests problemes de gestió es limiti a que els Ajuntaments aportin els
diners i més en l’actual situació de dificultats. Finalment, en la Memòria es reconeix
una previsió d’augment dels ingressos d’un 20 per cent, i això no és correcte sense
millorar els serveis i les prestacions, perquè no pot ser que el pes de la mala gestió
de l’ajuntament provoqui que els ciutadans hagin d’aportar més diners sense rebre
res a canvi. També fa una menció a l’augment d’ingressos previst per la instal·lació
dels radars semafòrics i de velocitat, que al seu entendre, suposaran més pressió
sobre l’economia dels ciutadans, quan en els indrets assenyalats no semblen existir

problemes de seguretat vial que justifiquen l’adopció de mesures d’aquest caire,
ben al contrari, sembla una mesura merament recaptatòria. Pel que fa a les
transferències corrents de les administracions, l’any passat s’havia rebut una
quantitat important i aquest any figurava una de semblant, però aquestes
aportacions tampoc es traduïen en un increment o millora dels serveis que rebien
els ciutadans de Santa Eulàlia. Respecte a les Inversions, una bona part es pensava
sufragar amb la venda de parcel·les de Can Magre, però entenien que no era lògic
sufragar inversions d’aquests tipus a costa d’haver de desprendre’s de patrimoni, i
més encara quan el rendiment que s’obtenia pel lloguer anuals de les parcel·les era
comparativament millor que la venda prevista, ascendent a un import equivalent a
la renda de sis o set anys. Per això entenien que si les parcel·lés no es podien
vendre amb un preu superior, no era justificat fer-ho, i menys per les
característiques de les inversions proposades. Respecte a les operacions de crèdit,
la càrrega financera amb les amortitzacions que havia de suportar era d’un 17,78
per cent, que pel moment no era molt exagerada, però que pujaria quan es
comencessin a tornar els crèdits als bancs, quan tot serà més difícil. Això perquè
els crèdits pendents eren per import de 7.040.000 euros, és a dir, 1.034 euros per
habitant, quan la mitjana a Catalunya és de 734 euros per habitant, si tal com
havia dit I-ERC s’hagués optat per una altre gestió del deute, i no carregar-ho tot a
llarg termini, s’estaria amb un deute de cinc milions d’euros i una mitjana de 714
euros per habitant, el que és una mica més baix de la mitjana de Catalunya. El que
no ha estat lògic, és el que s’ha fet, ficant tot el deute a llarg termini, quan algunes
factures no devien constar com a inversió, sinó com a despesa corrent. Sense
entrar en el detall de cada partida, sí calia destacar que el nou sistema
d’escombraries, que segons el govern anunciava un estalvi de 70.000 euros, era
una equivocació i un greu error, i que la pèrdua en la qualitat del servei i la
disminució de les aportacions mediambientals, en cap cas no justifiquen els 70.000
euros. Finalment demanen el canvi d’una partida que tampoc consideren
justificable, i és que al treure del local de Can Rajoler el serveis existents, tan sols
restaven Sorea que l’utilitza un cop al mes, i els membres de I-ERC que també fan
poc ús perquè s’estimen més reunir-se en altres llocs que tenen millors condicions,
per això demanen que l’ajuntament deixi aquell lloguer, que per Sorea ja es
buscarà un altre emplaçament, i per I-ERC serviria algun despatx de l’ajuntament
durant un període de dos o tres hores, un parell de dies a la setmana. Amb això
s’estalviarien 7.000 euros anuals, que podrien dedicar-se al 0,7 d’aportació al tercer
mon, aportació que s’havia retirat i no és justificable.
El Sr. Blanch diu que el grup del PSC donarà un vot de confiança al govern i
s’abstindrà en la votació, malgrat que el pressupost és una conseqüència de la
política que va seguir el govern des de l’inici suspenent serveis públics com ara el
bus, l’escola bressol o la privatització de les instal·lacions de Pinedes del Castellet,
el canvi del sistema d’escombraries, i últimament l’augment del aigua. Però amb tot
l’anterior, valoraven positivament que el govern hagués atès els suggeriments del
PSC, amb una mesa de participació, atenent esmenes i modificacions, i amb el
compromís de no fer cap acomiadament de personal durant l’exercici, excepció, en
el seu cas, de les extincions per termini fixades en contracte, i també augmentar
l’aportació a comunicacions amb la finalitat que canal set pogués mantenir la seva
programació. També es va acceptar la creació d’una comissió d’hisenda que es
reuniria trimestralment, i que mensualment facilitaria informació, ajudant a
preparar el següent pressupost, i d’altra banda la presència a les Juntes de Govern
Local.

El Sr. Gonzalo diu que al igual que havia dit l’alcalde, a ell els pressupostos tampoc
li agradaven. Però sense entrar en detalls, sí volia dir que li semblava molt
problemàtic que 1.200.000 euros anessin a cobrir el deute, perquè quedaven molts
pocs diners disponibles. També hi havien algunes partides que s’havien de debatre,
i una era l’aportació de 165.000 euros a la Mancomunitat, que, dient-ho clar, ho era
pel fet que s’havia produït un robatori. Un altre debat que s’havia de fer, era el del
Institut, perquè no es tractava d’una competència municipal, i en aquest moments
encara que donés servei bàsicament a Santa Eulàlia, també es mantenia amb les
aportacions dels altres municipis. Un tercer debat seria el de la Policia de la Vall del
Tenes, que al suprimir-se la normativa que motivà la seva desaparició, es podria
tornar a plantejar, ja que donaria millor servei i suposaria un estalvi econòmic.
També existien partides referides a pressupostos de les regidories, que encara que
fossin de petits imports, voldria saber el detall. Conclou, que tot i ser conscient pel
repartiment de forces polítiques que el seu vots no impediria la aprovació del
pressupost, al igual que el PSC, també facilitarà la votació abstenint-se, entenent
que a l’adherir-se a l’entesa puntual entre el govern i el PSC, li permetrà quelcom
més que venir al plens i votar en funció de les propostes, podent així estar al
corrent de altres temes que no són objecte de debat al Ple, participant i aportant el
que sigui menester. També desitjaria que aquesta participació inclogués a totes les
forces polítiques.
El Sr. Alcalde contesta al que s’ha dit sobre les intervencions, manifestant que ho
faria de la forma més breu possible ja que prèviament s’havia mantingut el debat
durant bastants setmanes entre tots el grups i la regidoria d’hisenda, i tothom
coneixia la situació econòmica de l’ajuntament i els motius pels quals el pressupost
tenia aquest contingut. Respecte al que havia dit el Sr. Cabot efectua les següents
consideracions: sobre la previsió d’ingressos superiors als de l’any passat, que eren
previsions realistes, allunyant-se dels criteris anteriors on el que es feia era sumar
les despeses i en funció del resultat determinar els ingressos, inclús, de convenir,
atribuir ingressos desproporcionats, com per exemple havia succeït amb la
hipotètica venda de parcel·les, tot i que naturalment, desprès no es produïen el
ingressos. Ara, tan els ingressos com les despreses eren reals, els que es podien
complir. Sobre que al Sr. Cabot no li agradés la política econòmica del govern, que
aquesta política venia imposada per la situació en que el govern anterior havia
deixat l’ajuntament, recordant-li que havien tingut que acollir-se al Decret 4/2011
de l’Estat, de pagament als proveïdors, per un import de 3 milions d’euros, quan els
ajuntaments dels voltants no havien demanat ni un euro. Que evidentment, aquest
deute no l’havia creat el govern actual, que en sis mesos l’única actuació que havia
pogut fer, era posar una senyera a la rotonda de la carretera, sinó que era el deute
que havia deixat el govern sortint. Ara, la proposta d’I-ERC era que l’ajuntament
tant sols pagui 1 milió, i la resta d’una altre manera, però com que no es tracta de
fer mes jocs malabars i s’ha de tocar de peus a terra, en tot cas haurien de dir, de
quina manera factible, es poden estalviar pagar el deute generat, que son 3 milions
d’euros a 10 anys. Sobre que el govern vol pagar als bancs, que naturalment que
volen pagar-los, que els deutes s’han de pagar. Que de seguir la política anterior
efectivament haurien previst efectuar més inversions, però hores d’ara, amb
aquesta política ni tan sols els treballadors de l’ajuntament podrien cobrar les seves
nòmines. Sobre les partides de despesa del pressupost de 2012 que havien
resultat amb consignació insuficient, que l’elaboració s’havia fet en base a les dades
que figuraven en el pressupost anterior, del 2011, però el que no podien imaginar
era que el govern anterior practiqués reduccions fictícies en la despesa per poder
anivellar el pressupost, com per exemple, la neteja que tenint signat en conveni

una despesa de 10, al pressupost havien ficat 5, tot i que finalment va costar els
10. Per això es van produir aquestes desviacions al pressupost de 2012, i l’excés
s’ha hagut de incloure al del 2013, perquè es va fer partint de les xifres que
constaven al del 2011, sense comptar que estigués desvirtuat. Sobre la venda de
les parcel·les de Can Magre, que el govern anterior havia posat a la venda les
parcel·les per més de 500.000 euros cadascuna, i naturalment no es van vendre.
Ara mateix amb la perspectiva que en els pròxims anys aquestes parcel·les no
augmentaran de valor, els diners seran més profitosos en altres inversions, com ara
arranjaments de carrers i barris que es troben en mal estat. Sobre que els radars
s’hagin previst com a mesura recaptatòria, que estan instal·lats en totes les
poblacions, de les rodalies, i a Barcelona, a alguns carrers, a cada semàfor, que els
radars es posen per guanyar en seguretat i si es recapten diners, seran els pagats
pels incomplidors de la normativa, els que atempten contra la seguretat, saltant-se
semàfors vermells, o amb excés de velocitat. Sobre el poc significatiu de les
inversions, que l’actual govern considera prioritari invertir en la xarxa de
sanejament, perquè a Santa Eulàlia hi ha indrets sense clavegueram, i en arranjar
camins, ja que molts es troben en un estat vergonyós. Sobre les escombraries que
el govern actual no es limitava a parlar amb un sector de la població, que parlaven
amb tots, i que efectivament rebien queixes, però també en rebien felicitacions i hi
havia molta gent contenta amb el canvi de sistema, i sobre la mala selecció que es
feia igual, amb la diferencia que abans repercutia en Lliça d’ Amunt, on hi havia
instal·lat un contenidor suplementari, i ara aquestes persones dipositaven les
escombraries en els contenidors de Santa Eulàlia. Sobre la proposta de deixar el
local de Can Rajoler, que precisament s’havia renegociat a la baixa l’import del
lloguer, però que es consultaria amb tots el grups, i de ser possible es faria, que a
l’ajuntament era més difícil, perquè no hi havia despatxos lliures. Sobre que
reclamin el pagament del 0,7 per cent al tercer món, naturalment que el govern és
sensible a aquests patiments, i per això s’ajuda a la gent de Santa Eulàlia, i s’ajuda
a les persones que ho necessiten, però al no poder atendre de moment aquest
compromís, el que no volien era fer com el govern anterior, que feia constar al
pressupost la partida del 0,7 per cent, per després no pagar-la.
Respecte a la resta de grups que agraïa la posició del PSC, i d’ICV-EUiA, ja que sí
tenia importància la seva abstenció, i que el govern està obert i agraïa moltíssim la
participació i col·laboració de tots per poder tirar endavant en benefici del poble.
En concret al senyor Gonzalo sobre la Mancomunitat, que efectivament l’acusació al
gerent hi era, però el perjudici econòmic, al menys d’immediat devia ser cobert pels
ajuntaments que en formaven part. Sobre l’Institut que el desequilibri econòmic de
l’últim any era de 25.000 euros, però la previsió és que ara s’ajustin als ingressos
que disposin, i no costi res a la Mancomunitat. Que efectivament els quatre pobles
pensen que l’institut, és l’Institut de Santa Eulàlia, perquè els alumnes són
majoritàriament de Santa Eulàlia, a més que ara cada poble té el seu propi Institut,
que a més són de la Generalitat, i no els costen diners. Tot i les dificultats del
moment es mantenen converses amb la Generalitat perquè es faci càrrec de
l’Institut. Sobre la Policia de la Mancomunitat que funcionava molt bé, i que la seva
desaparició ocasiona, sols a Santa Eulàlia, multiplicar el cost per quatre. Ara, els
pobles de la Vall del Tenes han tornat a parlar de la possibilitat de mancomunar la
policia, però ja no es veu bé configurar-la de la manera com estava abans. El que sí
s’està fent, i cada vegada més, és la col·laboració entre les policies, i en el futur es
podria anar cap a una integració de serveis concrets, com ara patrulles nocturnes,
baixes, etc.,

Pressupost de set comunicacions i Plantilla de personal.
L’alcalde diu respecte al pressupost de set comunicacions, que tal com havia dit el
Sr. Blanch, s’havia fet un esforç augmentat el pressupost de l’any passat, perquè es
tracta d’un mitja de comunicació valorat i estimat, considerant que fa una funció ja
imprescindible a Santa Eulàlia. En quant a la plantilla els grups ja havien vist i
s’havia parlat, actualment havien 87 persones, 58 personal laboral i 29 funcionaris.
A continuació l’alcalde obre un altre torn d’intervencions sobre aquest assumptes.
El Sr. Cabot que les reunions prèvies s’han tingut amb els altres grups, però que IERC no ha estat convidada, fins quinze dies abans de la reunió de la Comissió
Informativa. Pel que feia al crèdit al que s’havia referit anteriorment l’alcalde
d’import 3 milions d’euros, calia dir que de factures vençudes al moment del canvi
de govern havia 1 milió d’euros; de factures emeses però no vençudes havien
600.000 eros, i factures generades amb posterioritat a la entrada del nou govern
havien 1.300.000 euros. Per això sempre diuen que el que s’havia de haver
demanat era el milió d’euros que estava vençut, i no les quantitats posteriors. Pel
que feia a les desviacions del pressupost de 2012, sense negar que hi hagués algun
error en partides del 2011, no hi era de manera genèrica. A banda l’excés de les
despeses energètiques no tenien justificació. Que les parcel·les s’havien posat a la
venda per 490.000 euros les dues. De les inversions que no havia dit que els
semblessin malament les inversions plantejades, el que havia dit és que lamentava
que es financessin amb la pèrdua de patrimoni de l’ajuntament, i que el govern
anterior també havia fet moltes inversions amb el clavegueram, però ho feia
mitjançant subvencions i els veïns pagaven una part, i ara semblava que el govern
actual canviava els criteris i els veïns pagarien menys, però l’ajuntament pagaria
bastant més que abans. Respecte a les escombraries, encara que a Lliçà haguessin
hagut de posar més contenidors, no es justificava ni desvirtuava la pèrdua del 20
per cent de la recollida selectiva. Pel que fa al deute de la Mancomunitat,
efectivament s’haurà de pagar, però les condicions en que es pagui seran una altra
cosa, i en tot cas, amb la solvència dels responsables, i el procés judicial en marxa,
existeix la possibilitat de recuperar el diners.
L’alcalde, considerant estèril el perllongament del debat, tan sols contesta rebutjant
l’afirmació del Sr. Cabot de que no es convidava a I-ERC, i diu que ni una sola
vegada de les que I-ERC ha demanat ser present, se li ha negat l’assistència. Que
la participació que el govern havia ofert a tots el grups de l’oposició, havia sigut
resposta afirmativament per tots, menys per I-ERC.
Posat a votació, la proposta fou aprovada pel vot favorable de set regidors, sis de
CiU, i un del PP. Votaren en contra els tres regidors d’I-ERC. S’abstingueren en la
votació el dos regidors del PSC, i el regidor d’ICV-EUiA.
2. Renúncia d'una regidora del grup municipal d'I-ERC.
L’alcalde informa als regidors que la Senyora Núria Federico Fuertes, havia
presentat la renúncia al càrrec de regidora d’aquest ajuntament. Formalment, es
dona compte de la proposta:
“En aplicació del que disposa la legislació en matèria electoral,

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent ACORD:
Primer.- Acceptar la renúncia al càrrec de regidor presentat per la Sra. Núria
Federico Fuertes, del grup municipal d’I-ERC
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central, als efectes que sigui
lliurada credencial de regidor/a a la persona que correspongui, d’acord amb el que
disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85 del Règim Electoral General”.
L’alcalde concedeix la paraula a la interessada.
La Sra. Federico diu que per motius personals i laborals, ja que per culpa de les
retallades, per mantenir la qualitat de l’educació, es redueixen el recursos humans i
augmenta la responsabilitat, implicant més hores. Que havia agafat la
responsabilitat de regidora amb il·lusions i amb moltes ganes de fer-ho bé, però ara
havia de prioritzar la salut, la família, la feina i la dedicació social. Que això
implicava que marxava com a regidora, però continuaria recolzant el seu grup en la
mesura de les seves possibilitats. Que donava les gràcies als membres del seu
grup, i als de l’oposició municipal, que li havien facilitat entendre com funcionava
l’ajuntament.
El Sr. Cabot diu que donaven les gracies a la Núria per tot el que havia fet i dedicat
al grup, agraint-li que no el deixés, i continués ajudant-los malgrat no ocupar el
càrrec de regidora. També agraïa a l’Àngel, que seria el relleu, el compromís de
continuar el treball d’I-ERC pel poble.
El Sr. Blanch que havia sigut important la seva empremta i qualitat humana, i que
Santa Eulàlia perdia un actiu, com a persona desinteressada i capaç que era.
El Sr. Montes que malgrat les diferències d’opinió per ideologia política, sempre
havien tingut un tracte cordial. Que malauradament no es tractava d’una votació,
perquè de ser-ho votaria negativament, per tal que continués com a regidora.
La Sra. Valls que des de CiU, tothom entenia la coherència de les prioritats
expressades per la Sra. Federico, però personalment també valorava negativament
que plegués, perquè plegava una regidora, i vivien en un país que encara estava
endarrerit en moltes realitats que les dones coneixien, i de les que els homes,
sense generalitzar, eren menys conscients, i encara calia aquesta batalla, per això
que plegués una regidora també era negatiu, perquè encara calia una llei amb
quotes de participació, i una situació normalitzada. També perquè des d’I-ERC,
dirigia una acció envers l’ensenyament, i amb la seva formació, era un valor
important que el consistori perdia. Finalment, li agraïa que les discrepàncies
polítiques s’haguessin desenvolupat en l’ambient de coherència i respecte mutu,
inclús de comprensió, com així havia sigut, agraint-li novament el treball fet per
Santa Eulàlia.
Entre els aplaudiments, l’alcalde pren la paraula per fer notar a la regidora Núria
Federico que en els últims minuts havia pogut escoltar coses boniques, però que no
eren mèrit del partit, ni de ningú altre, sinó que eren exclusivament atribuïbles a
ella, a la seva persona, per les seves qualitats. Amb això l’alcalde s’afegí als
agraïments i desitjà el millor possible per la Sra. Federico. Després, referint-se al

futur nou regidor substitut, que es trobava entre el públic assistent al Ple, que
tindria una tasca més difícil, pel llistó tan alt que havia deixat la Núria Federico amb
la seva vàlua.
I a 2/4 de nou del vespre, es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i
jo, el secretari, ho certifico, amb el vistiplau de l’Alcalde.
L’Alcalde

Josep Lluís Llavata i Ferrer

