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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Caràcter:   ordinari 
Data:              29 de NOVEMBRE de 2007 
Lloc:                Casa de la Vila 
 

 
Assisteixen 
 
Alcalde 
 
Sr. ENRIC BARBANY I BAGES 

 

Regidors 

Sr. JORDI SALA I DRUGUET 

Sra. ANNA ARNELLA I VENTURA 

Sr. SANTI MARTÍ DIAZ 

Sr. JOAQUIM BRUSTENGA I ETXAURI 

Sr. ANDREU GUAL I TOMBAS 

Sr. MIQUEL MORET I ESPINOSA 

Sra. MARIA BOVER CASANOVAS 

Sra. ISABEL VALLS I BASSA 

Sr. MARTÍ FERRES I OLLE 

Sr. JOAQUIM BLANCH CONEJOS 

Sra. ANNA BLANCH LOPEZ 

Sr. FRANCESC MONTES I CASAS 

 
Absències justificades 
 
Absències no justificades  
Cap 
 
Secretària accidental 
Lurdes Gimeno i Maspons 
 
 
 
 
 

 
A la Casa de la Vila les vuit del vespre 
del dia 29 de novembre de 2007, es van 
reunir sota la Presidència del Sr. 
Alcalde, els regidors que al marge es 
relacionen, assistits per la Secretària, a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària, 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 acta sessió plenària de 
data 27 de setembre de 2007 

2. Informació diversa  
3. Donar compte de decrets 

d’alcaldia 
4. Aprovació del padró municipal 
5. Designació vocals de l’organisme 

autònom Set Comunicació 
6. Concertació préstec per 

inversions 
7. Aprovació despesa plurianual  
8. Aprovació inicial d’imposició i 

ordenació de contribucions 
especials per les obres 
d’urbanització del C/Salve Regina 

9. Moció d’Independents-ERC sobre 
rodalies Renfe i FGC 

10. Moció de CiU sobre el rescat de 
peatges 

11. Moció de CiU sobre el caos de 
Renfe 

12. Moció de CiU d’adhesió a la 
manifestació de l’1 de desembre 
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13. Moció de CiU a favor de la 
publicació de les balances fiscals 
entre les CCAA i l’Estat 

14. Moció de CiU sobre la bandera 
catalana 

15. Moció de CiU a favor de la 
gratuïtat del bus municipal al 
col·lectiu de persones de la 
tercera edat 

16. Moció de CiU sobre el retorn dels 
papers de Salamanca 

17. Moció de CiU contra el tancament 
de TV3 al País Valencià 

18. Moció de CiU per reclamar el 
distintiu CAT a les matrícules 

19. Moció de CiU sobre el quart 
cinturó 

20. Afers urgents i sobrevinguts 
21. Precs i Preguntes 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 
2007 

 
L’Alcalde sotmet a votació l’acta corresponent a la sessió de data 27 de SETEMBRE 
de 2007, i S’APROVEN PER UNANIMITAT. 
 

2. INFORMACIÓ DIVERSA  
 

El Regidor de Cultura i Festes, Sr. Jordi Sala informa sobre el programa d’actes de la 
Festa Major d’hivern, i Nadal que comença aquest proper dissabte dia 1 de desembre 
amb la XIII edició de la Nit de Músics, informa de les novetats introduïdes aquest any, 
com són el ball Festa major, que és farà  el dissabte dia 8  i la prova de colors que 
consisteix en la representació del pessebre vivent  que es celebrarà el  proper 
diumenge dia 9 a  l’Alzinar de Can Burgués.  
Convida a tots els assistents al Ple i desitja que com cada any hi hagi una gran 
participació. 
 
La regidora d’Educació Anna Arnella, informa de l’adjudicació de la redacció del 
projecte de la Segona Escola Bressol Municipal, que en la Junta de govern local del 25 
d’octubre es va adjudicar al despatx d’arquitectes Ecoarquitectura Gabi Barbeta. El 19 
de novembre ja es va signar el contracte i la seva proposta de termini de redacció és 
de dos mesos i mig. 
La puntuació que va treure aquest projecte de la valoració que en van fer els serveis 
tècnics va ser de 116 punts. El segon avantprojecte en va treure 109. 
El 7 de novembre ja es va tenir una primera reunió amb els serveis tècnics, els 
arquitectes, l’Alcalde i ella mateixa i el 12 de novembre representants del grup 
d’arquitectes van anar a l’escola bressol l’Alzina per tenir un intercanvi amb les 
professionals i tenir en compte els aspectes pràctics i de funcionament. Arran de 
l’intercanvi d’impressions i de les observacions que van fer les mestres faran algunes 
adaptacions al projecte i en breu termini tindran una reunió de tipus tècnic amb 
l’arquitecte de l’Ajuntament Josep Gomis. Després es farà una sessió amb el Consell 
Escolar Municipal i algunes persones membres del grup impulsor PEP. El que es vol 
és que aquest procés de redacció del projecte de la segona escola bressol sigui el 
més participatiu possible i que la gent de Santa Eulàlia senti que aquesta escola s’ha 
fet entre tothom qui hi ha volgut participar. 
 
La regidora de Joventut Anna Blanch, informa dels pressupostos participatius dels 
joves amb la celebració de la 3ª Assemblea el passat dia 23 de novembre per tal de 
decidir les propostes que es portaran a terme el 2008, entre les quals es fa ver una 
votació per tal donar prioritat a les mes votades, amb l’assistència d’uns 50 joves entre 
15 i 29 anys, comenta que està molt satisfeta amb la participació dels joves. 
 
El Regidor d’obres, activitats i habitatge Santi Martí, informa de l’estat de les obres de 
l’accés del vial de Can Sabater, les quals estan ja en fase d’inici, informa també del 
trasllat que es farà de 4 alzines que s’han de tallar en aquell indret i que es portaran a 
l’alzinar de Can Burguès. 
 
Informa també que de les Obres de clavegueram i portada d’aigua del Barri del 
Bonaire, estan pràcticament acabades, i que han signat  uns 40 veïns el nou conveni 
per la instal·lació  d’escomeses d’aigua als seus domicilis. 
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Pel que fa a l’obra de l’accés a la Font del Bou juntament amb el municipi de Bigues i 
Riells, informa de que les obres ja estan començades i que es preveu que s’acabin a 
mitjans de desembre. 
 
Informa també de la tramitació de les obres del carrer Pompeu Fabra, en que ja s’han 
aprovat les quotes a aplicar amb un import de 114.000 € i que molt aviat s’adjudicaran 
les mateixes. Informa també de l’aprovació del projecte de la urbanització del Carrer 
del Mig del Barri del Rieral. 
 
La regidora de comunicació informa de la nova Web de l’Ajuntament, que en aquests 
moments s’estan ultimant alguns retocs i que durant el proper mes de desembre és 
penjarà a la xarxa a l’abast de tots els ciutadans. S’espera que sigui abans de la Festa 
Major d’hivern. 
 
El Regidor de Serveis Ambientals Sr. Martí Ferres, informa de la realització de la 
Campanya de residus de l’estiu i del cost de la mateixa. 
 
La Regidora Anna Arnella informa de l’estat de les obres de la construcció de la 2ª 
Escola CEIP Santa Eulàlia, i contesta les preguntes que se li van formular en el passat 
Ple: 
La construcció d’aquest CEIP és a càrrec de la Generalitat de Catalunya, 
concretament del Departament d’Educació el qual l’encarrega a GISA. GISA que és 
una empresa pública de la Generalitat de Catalunya (Gestió d’infraestructures, SA), 
contracta una constructora perquè faci les obres. L’empresa constructora que fa les 
obres és PHRO, SA. 
 
Preguntes que se li van fer en l’anterior Ple del 27 de setembre d’enguany: 
 
Primer- Per què una obra que ha començat el 6 de setembre no s’ha tancat, ni 
senyalitzat incomplint tota normativa de seguretat i salut, fins el dia 25 de setembre? 
En l’avís previ d’obres que els en vaig lliurar una còpia el 27 de novembre consta que 
la data prevista per l’inici de l’obra és el 25 de setembre. Per tant la data en què es va 
tancar va ser la del dia que van començar les obres. 
 
Segon- A quina data es va produir l’avís previ i quina data es va obrir el nou Centre de 
Treball? I sol·licitem aquí mateix còpia d’aquests dos documents. La data d’inici de 
tramitació de l’avís previ d’obres és el 7 de setembre de 2007. La data en què es va 
obrir el centre de treball és el 12 de setembre. La còpia d’aquests documents ja us la 
vaig facilitar el 27 de novembre. 
 
Tercer- A quina data es va aprovar el Pla de Seguretat d’aquesta obra? I sol·licitem 
aquí mateix còpia d’aquest document. La data d’aprovació del Pla de Seguretat és el 
23 d’agost de 2007. I la còpia ja la teniu des del 27 de novembre.  
El Pla de Seguretat i Salut està tot explicat en el projecte executiu de la construcció de 
l’escola. La coordinadora d’aquest Pla, contractada per GISA, és la Sra. Marta Serra 
Espaulella. 
Pel que fa al perill del que vareu parlar en el darrer Ple (fent referència al fet que hi 
havia canalla a prop i perill) us haig de dir que hem parlat amb les coordinadores de 
l’escola bressol municipal l’Alzina i ens han manifestat que no han observat que hi 
hagués cap negligència ni perill en la realització de les obres, a excepció d’un dia que 
durant una estona una màquina va estar molt a prop del mur de l’escola, però això va 
ser dies després del ple del 27 de setembre. També ens manifesten que no han tingut 
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cap queixa dels pares i mares.  Al contrari, molt sovint les educadores amb els infants 
van a fer una volta i miren com estan les obres. També els hem preguntat sobre les 
molèsties que puguin tenir de soroll mentre es fan les obres i ens han manifestat que 
de moment no n’han tingut. 
 
Quart- Què diu el pla d’execució de les obres?  I quin és el pla alternatiu que té, si 
tampoc no es pot el 18 de febrer?   
 
Calendari d’execució de les obres: 
En l’acta de replanteig del 18 de setembre de 2007, que està signada pels directors de 
l’obra, per l’empresa constructora i com a persona assabentada l’arquitecte de 
l’Ajuntament, Sr. Joan Jordana, la data d’acabament de la part d’educació infantil és 
del 18 de febrer de 2008 i de la resta de l’escola és el 18 de juny del 2008. 
De pla alternatiu no en tinc. Si no es compleixen els terminis amb tota la comunitat 
educativa: equip directiu de l’escola, mestres, AFA i nosaltres com a Ajuntament 
veurem el que decidim. Però la decisió no només és de l’Ajuntament sinó de tota la 
comunitat educativa. 
 
Cinquè- Ha pensat en el fet de crear una comissió de seguiment de les obres que 
inclogui totes les parts interessades per poder fer un repàs setmanal de l’evolució de 
l’obra, d’acord amb el pla d’execució previst i perquè d’aquesta manera hi hagi una 
informació puntual i objectiva? Si no ho ha previst li demanem que es creï 
immediatament aquesta comissió i demanem també que el nostre grup municipal en 
formi part. 
 
Com ja els vaig contestar en l’escrit del 26 de novembre no ho veiem necessari perquè 
els serveis tècnics de l’Ajuntament no dirigeixen l’obra directament tot i que estan en 
contacte amb l’arquitecte director de les obres,  Sr. Alfred Fernández Morales, com 
amb el constructor, com amb el director d’execució el Sr. Ferran Pelegrina Ruiz. Des 
de la Regidoria també fem un seguiment de desenvolupament de les obres. 
Concretament hem demanat hora amb la Sra. Carmen Zapater, adjunta al director de 
serveis territorials, Sr. Camil Fortuny, per anar-hi representants de la comunitat 
educativa perquè ens informin de la data prevista del trasllat i de les passes que hem 
de seguir quan puguem traslladar els infants i el professorat al nou edifici. 
 
Informa també de que avui mateix ha parlat amb l’arquitecte responsable de l’obra i ha 
dit que els terminis són els correctes. 
 

El regidor d’Acció Social i de Barris i Relacions Ciutadanes, Sr. Joaquim Blanch, vol fer 
referència a la pregunta que la Regidora Sra. Isabel Valls va fer en l’últim ple ordinari 
del 26 de Setembre. 

Va preguntar al govern, concretament a la Regidora d’Educació  per què una obra que 
ha començat el 6 de setembre no s’ha tancat, ni senyalitzat fins el 25 de setembre, tal i 
com figura en l’acta de sessions del ple en qüestió. Però, fins i tot i segons van 
escoltar tots els assistents en el ple, la seva intervenció va fer un especial èmfasi en 
què “corrien un gran perill tots els nens i nenes que hi passaven”,   encara que l’acta 
no recull tot el contingut fil per randa de la seva intervenció, tots sabem que aquestes 
paraules es van dir en el ple.   
Dues qüestions, la primera és que entenc que vostè  va faltar a la veritat i que el perill 
no existia, perquè si és veritat que existia el perill, vostè va fer un flac favor als 
ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Si el dia 6 va constatar que no hi havia 
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tanques, i va veure vostè que existia un perill evident,  la seva obligació pel càrrec que 
ostenta era  denunciar  immediatament els fets, perquè això és el que l’obliga el seu 
càrrec. No puc entendre que esperés al ple del dia 26 per fer-ho públic. Aquest tipus 
d’oposició no és la que necessitem Sra. Valls. 
Podria donar-se el cas que des de l’ajuntament no es detectessin les anomalies, que ja 
ens tenen prou preocupats, però el que no puc admetre és que constati i vegi  el perill i 
no faci la corresponent denúncia. 
 I en segon lloc, des d’aquest ple, i que consti en  acta, faig una crida a tots els 
membres de la corporació municipal, tant pels regidors que conformen el govern com 
pels regidors de l’oposició, i extensible també a tots els veïns de Santa Eulàlia. Quan 
es detecti qualsevol anomalia que pugui remotament afectar a la seguretat de les 
persones, exigeixo la comunicació immediata a la Policia Local, que per això la tenim. 
És la nostra garantia de seguretat, ells no ho dubto faran mans i mànigues i mouran el 
que faci falta per resoldre els perills detectats. 
Atenent  demandes dels veïns de Santa Eulàlia que ens van preguntar per què un 
regidor no va denunciar d’immediat el fet, dono per descomptat senyora Valls, que en 
prendrà bona nota i en el futur tindrà cura de les seves manifestacions. 
 
El Regidor d’obres, activitats i habitatge Santi Martí, informa de les 4 averies d’aigua 
produïdes a la carretera de la Sagrera, en el període de 19 de juliol al 25 de setembre, 
informa que les canonades són velles, i  s’ha demanat ja proposta per restitució de les 
mateixes que esperem rebre en breu. 
Informa d’una activitat de Firaries i que ja s’ha posat en coneixement del departament 
dels Serveis Municipals, que aquests han traslladat a la Policia Municipal per tal que 
facin un informe acurat de la situació, ja que és un tema que requereix especial cura i 
s’està disposat a afrontar-la. 
 
Pel que fa a la construcció d’una  caseta de bombament al parc de la  zona de la Font 
d’Abril, projectada dins les obres del col·lector de la Vall, s’ha comprovat que d’acord 
amb l’article 20 de les vigents Normes subsidiàries del municipi, compleix amb la 
normativa. En quant a la concessió de la llicència pertinent s’entén que no pertoca, en 
haver-se aprovat de manera unànime per aquest consistori, el projecte que la contenia 
i ser d’utilitat pública. 
 
 

3. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA 
 
L’Alcalde dóna compte dels decrets d’Alcaldia del número  86 al 152 ambdós inclosos 
que comprenen les dates del 19 de juny a 31 d’octubre de 2007.  
 

4. APROVACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
 
 
Atès que el Departament d’Estadística de la Diputació de Barcelona realitza la gestió 
informatitzada del padró d’habitants d’aquest municipi, i que ha confeccionat la revisió 
anual del padró d’habitants referida a 1 de gener de 2007, en que la xifra final és de 
6458 habitants, 

Atès la preceptiva aprovació pel Ple del Corporació i 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:  

Aprovar la revisió anual del padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 
2007, en que el número total de població és de 6458 habitants.  

 

S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
5. DESIGNACIÓ VOCALS DE L’ORGANISME AUTÒNOM SET COMUNICACIÓ 

 
Atès que en el ple de data 19 de juliol de 2007, van quedar pendents de designar dos 
vocals de l’Organisme Autònom Local SET- Comunicació, representants de les 
associacions culturals del poble i de les associacions de veïns del municipi. 
 
 
Atès que en la darrera reunió de la comissió de cultura s’ha decidit que el representant 
sigui el Sr. Martí González, i que el Consell de Barris ha designat com a representant  
a l’organisme autònom al Sr. Amadeu Cortès,  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa 

Es proposa al ple l’adopció del següent  
ACORD:  
 
Primer.- Designar  com a vocals de l’Organisme Autònom Local SET-Comunicació als 
següents representants:  
 
- En representació d’altres associacions culturals del poble ....... Sr. Martí González 
- En representació d’associacions de veïns del municipi .............Sr. Amadeu Cortès 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 

 
6. CONCERTACIÓ PRÉSTEC PER INVERSIONS 
 

 
El Pressupost general de l’exercici actual , inclou un programa d’inversions, finançades 
a part d’ingressos ordinaris, subvencions, aportacions de particulars, d’una operació de 
crèdit per import total de 883.827,. euros, VUIT-CENTS VUITANTA-TRES MIL VUIT-
CENTS VINT-I-SET EUROS.- 
 
L’esmentat programa d’inversions i que es finança en part amb l’operació de crèdit, es 
la que es relaciona a continuació: 
 
 
 
  
    
Explicació Pressupostat/O.R. Import oper.crèdit  
Equipament Policia local 6.500,00 6.500,00  
Obres Esc.bressol l'Alzina 6.000,00 6.000,00  
Obres Esc.CEIP Ronçana 13.500,00 13.500,00  
Obres 2ª Escola bressol 40.700,00 40.700,00  
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Adequació edificis municip 22.000,00 22.000,00  
Sostenibilitat edif.munp. 11.000,00 11.000,00  
Mobiliari i equip.munp. 16.100,00 16.100,00  
Parc d'accès al CAP. 30.000,00 30.000,00  
Enllumenat públic 50.500,00 50.500,00  
Adquis.maquinària brig.obr 6.000,00 6.000,00  
Adq.vehicle equip 
mantenim 10.000,00 10.000,00  
Abastament d'aigua ATLL 65.237,00 65.237,00  
Obres de sanejament 40.377,00 40.377,00  
Claveg.IES.,pavellò,deixall. 5.340,00 5.340,00  
Obres millora zona 
Cementi 21.000,00 21.000,00  
Franges prev.incendis 14.600,00 14.600,00  
Parc infantil "la fàbrica" 39.000,00 39.000,00  
Cadires de la fàbrica 14.500,00 14.500,00  
Obres millora inst.esport. 53.000,00 53.000,00  
Adequació pavellò esport. 20.000,00 14.000,00  
Mesures seguredad viaria 18.000,00 18.000,00  
Obres C/ Pompeu Fabra 114.591,00 30.023,00  
Plans Urb.(Juntes 
Compens 31.225,00 31.225,00  
Obres de senyalització 10.600,00 10.600,00  
Obres C/ del Mig 247.727,00 29.742,00  
Pas vianants C.Can 
Burguès 23.026,00 23.026,00  
Obres en zones verdes i 
eq. 18.000,00 18.000,00  
Paviment.c/Salve Regina 16.300,00 16.300,00  
Reurbanit. Barris 25.500,00 25.500,00  
Repaviment. C. Caldes 28.785,00 28.785,00  
Paviment.accès C.Sabater 242.922,00 33.422,00  
Urb.C.Serrat(davant 2ªEsc. 83.650,00 83.650,00  
Obres rep.i miilora serv.v.p. 98.000,00 48.000,00  
Adquis.sistemes informació 8.200,00 8.200,00  
TOTALS : 1.451.880,00 883.827,00  
    
 
Atès l’anterior, i vist el dictamen favorable amb l’abstenció de CIU, aquesta Alcaldia 
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Concertar amb la Diputació de Barcelona (Programa de Crèdit Local-Caixa 
d’Estalvis de Catalunya), un préstec d’import SIS-CENTS MIL EUROS (600.000€), 
amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: EURIBOR + 0,10% Revisió trimestral 
Comissió d’obertura: 0,00% 
Termini: 10 anys. 
 
Acceptar la subvenció del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, 
d’import 41.835,03 euros QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS 
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AMB TRES CÈNTIMS, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 600.000 
euros. 
 
Segon.- Concertar amb la Caixa de Crèdit de Cooperació Local de la Diputació de 
Barcelona, un crèdit per import de CENT QUARANTA-CINC MIL VINT-I-UN EUROS 
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (145.021,57€), amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès : sense 
Comissió d’obertura: sense 
Termini 10 anys 
 
Tercer.- Concertar amb l’entitat bancària BANC BILBAO BISCAIA ARGENTARIA 
(Banc de Crèdit Local), un crèdit per import de CENT TRENTA-VUIT MIL VUIT-CENTS 
CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (138.805,43€), amb les condicions 
següents: 
 
Tipus d’interès: EURIBOR  + 0,25% Revisió trimestral 
Comissió d’obertura: sense 
Termini: 10 anys 
 
Les anteriors concertacions de préstecs, es consideren les més avantatjoses als 
interessos municipals. 
 
L’operació es manté dins dels marges de càrrega financera, autoritzats per les 
disposicions vigents. 
 
L’Alcalde informa de la necessitat de concertar els préstec esmentats per al programa 
d’inversions. 
 
El Regidor Joaquim Brustenga, en representació del seu grup comenta que no 
s’oposen a les condicions favorables dels préstecs, però no comprenen la necessitat 
de demanar tants diners ara, per unes inversions que no faran aquest exercici 2007, 
com són el Camí del Serrat, la segona escola bressol o millores a les instal·lacions 
esportives. 
 
El Regidor del PP Francesc Montes, manifesta que votarà en contra ja que no està 
d’acord amb l’endeutament que això representa i  que no cal un endeutament tan gran, 
plantejament que ja ha manifestat des de sempre. 
 
El Senyor Alcalde comenta que algunes obres potser no comencin durant aquest 
exercici 2007 però sí a principis de l’any vinent i per poder licitar les obres és 
necessària la disponibilitat de finançament. El programa d’inversions del 2007 
contempla fins a 42 actuacions per a millorar molts serveis als ciutadans. De les 42, 34 
es financen amb préstec, i considerem que són inversions importants pels ciutadans. 
El nivell d’endeutament se situa al 80,9%, molt lluny del 110% de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga diu que la inversió ja estava acordada i no veu clar tenir els 
diners per una obra que s’està fent ara, que s’ha de demanar quan toca i no endeutar 
l’ajuntament, i que pot esperar. 
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L’alcalde diu que s’ha d’aprovar abans l’acord de concertació del préstec, per tal de fer 
constar a la comptabilitat el dret d’ingrés, i per tant abans de tancar l’exercici. 
 
S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC, I PSC I 6 VOTS EN CONTRA 
DE CIU I PP 
 

 
7. APROVACIÓ DESPESA PLURIANUAL  

 
 
                          Aquesta Alcaldia, ha examinat la documentació ( 
avantprojectes,valoracions, etc. ), de les següent inversions previstes a executar : 
 
                           Descripció projecte                                         Valoració 
 
Pla actuació riu Tenes 1.291.681 
Biblioteca/ Casa de Cultura 2.100.000 
Construcció poliesportiu 1.700.000 
Construcció escola bressol 1.100.000 
                                                                                              ........................... 
                                                                Total :                           6.191.681 € 
 
                     Tenint en compte el que preveu l’article 155 de la Llei 39/88 de 28 de 
desembre, i els articles 79 i 85 del RD 500/1990, sobre les despeses de caràcter 
plurianual. 
 
                     Vist així mateix, l’informe emès per l’Àrea Econòmica municipal, i de 
conformitat al mateix, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb 
l’abstenció de CIU,  
 
PROPOSO al Ple Municipal, acordi adquirir el compromís de despesa plurianual per 
import de SIS MILIONS CENT NORANTA UN MIL SIS-CENTS VUITANTA UN 
EUROS ( 6.191.681,-- €), a estendre en els exercicis pressupostaris i consignacions 
detallats a l’esmentat informe, per a la realització d’aquestes inversions. 
 
L’Alcalde exposa la necessitat i obligació  de prendre acord per tal de  planificar les 
inversions extraordinàries de cara a l’exercici 2008. 
 
El regidor Joaquim Brustenga, diu que són defensors de la Biblioteca i un auditori, però  
pregunta com es tiraran endavant aquests projectes perquè s’ha previst construir en 
un lloc on hi estan ubicats altres entitats i serveis municipals i veuen difícil començar 
aquesta obra l’exercici 2008. 
 
Pel que fa a la construcció d’un poliesportiu, creuen que és molt necessari,  però hi ha 
altres sectors de la població com els Joves, que encara no tenen un espai. Creuen que 
no s’haurien de limitar al poliesportiu i que s’hauria d’incloure el projecte de tota la 
zona. 
 
L’alcalde manifesta que la biblioteca té més de 30 anys i que convé crear aquest nou 
espai, els serveis tècnics de l’Ajuntament hi han treballat i l’espai té suficient sòl i 
edificabilitat per encabir aquesta obra que es pretén construir. S’ha cregut oportú 
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portar-ho a aprovació per prevenir ja que l’idea és licitar-la a finals del 2008, i si no és 
possible es farà el 2009. 
 
Pel que fa a la construcció del Poliesportiu coincideix en la necessitat d’un projecte 
d’Ordenanció de la zona del pavelló, i que ja s’ha demanat una subvenció a la  
Diputació per a la redacció del mateix del 100%, que suposi als ciutadans un cost 0. 
 
El Sr. Martí Ferrés comenta al respecte  que es més realista construir ara la pista 
poliesportiva que existeix ja l’avantprojecte i ara s’ha demanat subvenció pel projecte 
executiu. 
 
El Sr. Joaquim Brustenga demana quina és la planificació a seguir de tot el projecte de 
la zona esportiva, i si es pensa amb el local del joves.  
 
El Sr. Martí Ferrés creu que a mitjans del 2008 estarà acabat el projecte excutiu del 
pavelló i arranjament dels entorns. Però destaca que encara no disposem de tot els 
terrenys si es volgués tirar endavant altres  projectes dins de la zona esportiva. Pel 
que fa al local del joves es farà tant bon punt es pugui  el  corresponent projecte. 
 
L’Alcalde afegeix que en la zona central d’equipament esportius s’ha de mirar abans 
quins usos són més necessaris, i de moment no és pot finançar la construcció d’una 
nova piscina coberta, i pel que fa al local dels joves, s’està treballant amb ells, 
concretament en el procés de pressuposts participatius per a joves que s’ha celebrat 
aquest mes. 
 
El Regidor Francesc Montes, manifesta que pel que fa al projecte del Riu Tenes les 
obres encara no estan licitades, i que no cal ara aprovar la despeses, pot esperar si 
cal sis mesos, ja que no està clar encara com es faran les obres. 
 
En quan a la Biblioteca no té sentit aprovar ara la despesa si encara no està clara la 
disponibilitat de l’espai físic on ha d’anar ubicada. 
 
I per últim no creu que sigui tant convenient la construcció d’una pista coberta i en 
canvi sí creu que és més necessària construir una piscina en aquesta zona esportiva i 
que no calia haver-se gastat tant diners en arreglar l’actual ja que el lloc i la situació on 
està no és massa idoni. 
 
L’Alcalde argumenta el fet d’aprovar el compromís de despesa plurianual, ja que 
l’administració ha de tenir partida per l’exercici 2008 de les actuacions que s’han de 
dura terme al Riu Tenes. Sembla que es vulgui retardar i crear sensació  
d’endarreriment i el que precisament  té  el grup I-ERC i el PSC és  voluntat en 
avançar, planificant i prevenint per fer front a les inversions. 
 
El Sr. Francesc Montes diu que no té pas voluntat de retardar en cap moment, però 
s’ha de caminar poc a poc per evitar equivocar-se  i creu que l’equip de govern va 
massa ràpid i fa massa crèdits. 
 
I pel que a la construcció del Poliesportiu diu que ja fa 14 o 16 que va dir que era 
necessària aquesta obra i que hores d’ara si s’hagués en aquell moment ja estaria 
acabat, 
 
L’alcalde el convida a que si té altres propostes el govern l’escolta. 
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El Sr. Francesc Montes manifesta que creu que s’ha de construir la piscina abans que 
la  pista. 
 
La Regidora Isabel Valls, pregunta si s’ha vist el projecte de la Biblioteca-Casa Cultura, 
si n’hi ha i com es determina. 
 
L’alcalde contesta que el projecte no està fet i que s’ha fet el programa funcional, que 
ha elaborat la Diputació de Barcelona. 
 
La Regidora Isabel Valls manifesta que no tenen informació, que no ni ha una proposta 
i com es que el projecte no està fet. I que com se sap l’assignació de la despesa. 
 
L’alcalde respon que s’ha fet el programa funcional , i que ara a partir d’aquest 
programa funcional, s’ha demanat a la Diputació de Barcelona que elabori el 
corresponent projecte. L’assignació de la despesa també s’ha fet en base als càlculs 
de l’esmentat programa funcional. 
 
S’APROVA AMB 7 VOTS A FAVOR DE INDEP-ERC, I PSC I 6 VOTS EN CONTRA 
DE CIU I PP. 
 

 
8. APROVACIÓ INICIAL D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS 

ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL C/SALVE REGINA 
 
 
ANTECEDENTS 
 
1. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 8 de novembre de 
2007, va aprovar la Fase 1a del projecte d’urbanització del Camí de Salve regina (tram 
de c/Can Brunomestre al c/Farigola), redactat per DBA, Fluxe, Estudios y proyectos, 
S.L., amb un pressupost d’execució per contracta de 412.447,05€. 
 
2. Per resolució de l’alcaldia núm. 156/2007 de data 19 de novembre de 2007 es va 
resoldre iniciar l’expedient de contribucions especials i demanar els informes 
corresponents. 
 
3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents 
informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, 
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i 
sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per 
complir els fins que li són atribuïts. L’obra “Fase 1a del projecte d’urbanització del Camí 
de Salve regina (tram de c/Can Brunomestre al c/Farigola)” té aquesta consideració 
perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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2. D’acord amb l’article 15.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les 
contribucions especials, l’art. 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu que l’exacció de les 
contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en 
cada cas concret. 
 
3. La base imposable serà com a màxim de 184.864,96€, corresponents al 75% del cost 
que l’Ajuntament suporta per realitzar aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit 
per la llei. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa amb l’abstenció del grup de CIU,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra 
corresponent a la Fase 1a del projecte d’urbanització del Camí de Salve Regina (tram de 
c/Can Brunomestre al c/Farigola) l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
2. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 
 
2.1. El cost previst de l’obra es fixa en 246.486,62€,  
       El cost suportat per l’Ajuntament és de 61.621,65€, equivalent al 25%, sens  
perjudici de l’aportació extraordinària a que fa referència l’acord 4art. 
 
 
2.2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 184.864,96€, 
corresponents al 75% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera 
previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, 
s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els 
subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 
 
2.3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable l’edificabilitat. 
 
3. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar 
a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, 
segons consta en el document annex. 
 
4. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades 
poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden 
constituir-se en associació administrativa de contribuents. 
 
5. Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions 
especials. 
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6. Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 

 
7. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi 
aquest acord. 
 
 
ANNEX: RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS I QUOTES SINGULARS 

 
RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS O PERSONES BENEFICIADES PER L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA D’URBANITZACIÓ CORRESPONENT A LA FASE 1A DEL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE SALVE REGINA (TRAM DE C/CAN BRUNOMESTRE 
AL C/FARIGOLA)I QUOTES INDIVIDUALS PROVISIONALS RESULTANTS DE L’APLICACIÓ 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
 
Cost total de l’obra:   246.486,62€ 
Cost suportat per l’Ajuntament:           61.621,65€ 
Percentatge que s’aplica:                25% 
Import global per repartir:    184.864,96€ 
Mòdul de repartiment:                          edificabilitat 
Valor del mòdul/coeficient:                     24,095619 
 
 
 
QUADRE QUOTES INDIVIDUALS 
 

SITUACIÓ DE L’IMMOBLE SUBJECTES PASSIUS 

MÒDUL 
IMPUTAT A 
L’IMMOBLE 

QUOTA 
RESULTANT 

     € 

CM. S. REGINA, 5 ELENA MARIA BIZARRO GUERRA EDIFICABILITAT                4.698,65    
 JUHL RENNY   
    
CM. S. REGINA, 7 ASUMPCIÓ LLOBET PÉREZ EDIFICABILITAT                8.949,11    
    
    
CM. S. REGINA, 9 MIQUEL ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ EDIFICABILITAT             11.074,35     
 MARTA DE LOS SANTOS JUANES MAS   
    
CM. S. REGINA, 11 ALEJANDRO PONS VILASECA EDIFICABILITAT             11.074,35     
 SÒNIA FLUM MIR   
    
CM. S. REGINA, 13 JOAN RODRÍGUEZ LLOBET EDIFICABILITAT             11.247,83     
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 MARIA MARTÍ RIERA   
    
CM. S. REGINA, 15 JUAN CARLOS LUCAS VILLEGAS EDIFICABILITAT                9.137,06    
    
    
CM. S. REGINA, 17 ENRIC RODÉS GUAL EDIFICABILITAT                5.493,80    
    
    
CM. S. REGINA, 19 ENRIC RODÉS GUAL EDIFICABILITAT             25.748,58     
 HEREUS DE MARIAN HUGHUES TRINDER   
    
CM. S. REGINA, 21 SALVADOR PRATCORONA GUARDIA EDIFICABILITAT             18.563,26     
 M. DOLORS BERNARDO SÁNCHEZ   
    
CM. S. REGINA, 23 ANTONIO BERMEJO MORENO EDIFICABILITAT             19.676,48     
 M. LUISA LABORDETA MAZA   
    
CM. S. REGINA, 25 ANTONIO BERMEJO MORENO EDIFICABILITAT             14.948,92     
 M. LUISA LABORDETA MAZA   
    
CM. S. REGINA, 27 SANTIAGO MARTÍ DÍAZ EDIFICABILITAT                9.956,31    
 M. JOSÉ REBADÁN DELICADO   
    
CM. S. REGINA, 29 FINQUES SANTA EULÀLIA EDIFICABILITAT                3.718,92    
    
    
CM. S. REGINA, 20-22 MARÍA ASUNCIÓN TENA PARERA EDIFICABILITAT                3.469,77    
    
    
CM. S. REGINA, 24-26 MAGÍ BARÓ SOLÀ EDIFICABILITAT             20.095,75     
    
    
CM. S. REGINA, 28-30 HEREUS DE DOLORS AMAT CAPILLA EDIFICABILITAT                7.011,83    
    
 
Abans de passar a la votació el regidor Santi Martí informa sobre el procediment que 
s’ha seguit en l’aplicació de les quotes  als veïns per les obres d’urbanització d’aquesta  
zona urbana, i fa esment que per primera vegada l’Ajuntament fa una aportació 
equivalent a 25 % del cost total de l’obra, amb això respon també a la pregunta que se 
li va fer en el passat ple del mes de setembre, i que aquest percentatge ha d’afectar a 
totes les obres d’urbanització  que s’hagin de realitzar. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT.  
 

 
9. MOCIÓ SOBRE RODALIES RENFE I FGC 
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L’Alcalde informa que abans de Ple els grups d’Indepedents-ERC i  CIU han arribat a 
un consens per presentar una moció conjunta sobre rodalies Renfe.  
 
“Catalunya té un dèficit d’infraestructures evident. Aquest dèficit està provocat, en la 
seva immensa majoria, per una manca d’inversió al llarg del temps, pels successius 
governs a Madrid, que no han invertit a Catalunya el percentatge corresponent en 
infraestructures.  
 
Actualment estem patint aquesta manca d’inversió i la situació s’ha tornat insostenible. 
La ràbia i la impotència que viuen els centenar de milers d’usuaris que estan patint el 
caos de RENFE, el col·lapse a les carreteres i la manca d’inversió en infraestructures, 
estan posant en evidència les greus mancances que té actualment Catalunya en el 
que és un dels eixos principals de desenvolupament de tot país modern, les 
infraestructures.  
 
La situació a rodalies i regionals RENFE és ja insostenible. Ràbia per com s’estan fent 
les coses i impotència perquè no es veu cap solució a curt termini.  
 
En un principi era probable que les obres per l’arribada del TAV a Barcelona podien 
provocar algun problema, com és natural en la construcció de noves infraestructures, 
però una cosa són problemes puntuals i l’altra és el caos que s’ha produït, amb dues 
línies de RENFE i una de Ferrocarrils de la Generalitat, tallades no se sap ben bé fins 
quan.  
 
El govern espanyol va enviar a Catalunya el secretari d’Estat d’Infraestructures el 
passat estiu, un gest que va ser venut com la solució als problemes ferroviaris de 
RENFE. Però des de la seva arribada, les coses no només no han millorat sinó que 
han empitjorat.  
 
D’altra banda, la Ministra de Foment, Magdalena Álvarez, davant la situació de 
desgavell en la gestió de rodalies i regionals de RENFE, no se li acut res més que dir 
que els catalans ens prenguem aquest problema amb sentit de l’humor.  
 
Catalunya necessita solucions, i necessita de polítics que s’ocupin dels problemes dels 
ciutadans.  
 

♦ Atesa la situació d’emergència i d’excepcionalitat creada en el transport públic 
ferroviari de rodalies i de mitjana distància a Barcelona, a la seva àrea 
metropolitana i, en general, a tot Catalunya, que ha comportat una afectació 
continuada des de fa més de 15 mesos i una suspensió temporal de diversos 
serveis ferroviaris de RENFE i de Ferrocarrils de la Generalitat. 

 
♦ Atesa la necessitat de cercar solucions per als problemes de mobilitat que 

estan patint centenars de milers de ciutadans.  
 

♦ Atesa la necessitat de cercar les solucions pertinents al servei de rodalies i 
regionals de RENFE. 
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♦ Atesos els col·lapses de trànsit que s’estan succeint darrerament a la majoria 
de les carreteres catalanes i, en especial a les vies on es concentren els 
problemes amb RENFE. 

 
♦ Atès que el Secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlán, ha posat data al 

restabliment del funcionament de rodalies i regionals RENFE, per al 30 de 
novembre. 

 
♦ Atesa la poca fiabilitat que tenen actualment les paraules del Secretari d’Estat 

d’Infraestructures, Víctor Morlán. 
 

♦ Atesa la necessitat d’aixecar una veu crítica a la mala gestió portada a terme 
per les administracions implicades i les empreses ADIF i RENFE en la 
planificació i execució de les obres i en la gestió de les incidències. 

 
♦ Atès que els ajuntaments com a administracions més properes als ciutadans, 

no podem restar aliens a qualsevol fet que pugui destorbar el desenvolupament 
ordinari de les activitats diàries dels nostres conciutadans.  

 
En defensa dels ciutadans i ciutadanes de Santa Eulàlia i de Catalunya afectats pel 
caos en les infraestructures, proposem al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Demanar al govern espanyol i al govern de la Generalitat, que garanteixen la 
seguretat per als treballadors de les obres, d’una banda, i per als ciutadans, de l’altra. 
La prioritat ha de ser el restabliment de la normalitat al servei de rodalies i regionals de 
RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat, ja que aquests són necessaris per la mobilitat 
obligada de centenars de milers de catalans. Tots els esforços tècnics han de centrar 
aquesta qüestió.  
 
Segon.- Sol·licitar al govern de la Generalitat i al Govern espanyol que un cop 
restablert el funcionament del servei de rodalies i regionals de RENFE, previst per al 
proper 30 de novembre, es garanteixi per davant de tot la seguretat dels passatgers. 
 
Tercer.- Sol·licitar al govern espanyol que cessi de les seves funcions a la Ministra de 
Foment, Magdalena Álvarez i al Secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlán, ja 
que una vegada darrera l’altra s’ha demostrat la ineficàcia de la seva gestió al 
capdavant de les responsabilitats que han de desenvolupar.  
 
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat i al President de la Generalitat de Catalunya 
que afronti amb valentia i exigeixi públicament solucions al govern espanyol i que 
defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
 
Cinquè.- Sol·licitar al govern espanyol que es porti a terme el traspàs de la gestió de 
rodalies RENFE de conformitat amb el que estableix l’article 140.7 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. 
 
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern espanyol, al Congrés de 
Diputats, al Ministeri de Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 



 

ACTA PLE ORD 29 NOV 2007  Pàgina 18 de 47 

Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
 
L’Alcalde fa una petita introducció explicant els motius de la necessitat de portar a 
aprovació aquesta moció derivada dels greus contratemps que venim patint tots des 
de fa molt temps. 
 
El regidor Andreu Gual fa esment igualment d’aquesta necessitat, ja que aquesta 
moció recull el malestar i molèsties que ha provocat a tots, i de buscar i trobar 
solucions. 
 
El regidor Joaquim Blanch en representació del grup municipal PSC, i abans d’entrar 
en el debat i votacions  de les mocions que es proposen en aquest ple, el grup 
socialista vol fer el següents matisos: primer, nosaltres entenem que existeixen dos 
tipus de mocions, unes que podríem dir de caràcter general que afecten directament al 
conjunt del país i les altres de caràcter local que   afecten directament   als ciutadans i 
ciutadanes de Santa Eulàlia, afecten a la comunitat, a la convivència entre les 
persones,  a la seva vida quotidiana i al  desenvolupament i al futur  de  com volem 
que sigui el nostre poble. I segon, en les mocions de caràcter general hem de dir que 
la coalició dels dos partits que conformem el govern municipal, és per tots conegut que 
manté en aquest àmbit diferencies d’opinions i de manera de fer les coses. També 
hem de dir, que formen part d’unes estratègies generals de partit,  que pren  decisions 
i posicions en altres instàncies apartades del món local. 
No ha d’estranyar a ningú que en determinades votacions no mantinguem les mateixes 
posicions, però sempre dins del marc de polítiques generals. 
En quant a les mocions i d’altres esdeveniments de caràcter local, ens reafirmen en les 
decisions que vam prendre en el moment d’establir la col·laboració entre els dos 
partits. Malgrat que els dos partits tenim les nostres pròpies ideologies, que no fa res 
més que enriquir les nostres pròpies conviccions. 
Vam decidir un dia anar junts i treballar per Santa Eulàlia, i les nostres diferencies, 
quedaran aparcades i no afectaran mai a la cohesió ni al futur d’aquest govern, 
malgrat totes les estratègies, arguments i subterfugis que pugui arribar a utilitzar el 
primer grup  de l’oposició.  
Si amb l’estratègia de fer un seguit abundant de mocions, preguntes, precs, cartes, 
instancies etc. pensen en que poden col·lapsar aquest govern, els dic públicament que 
no ho aconseguiran, l’únic que aconsegueixen és enfortir cada vegada més els nostres 
lligams. 
El mateix Regidor Joaquim Blanch manifesta que el seu grup votarà en contra 
d’aquesta moció i n’exposa els motius: 
No hem d’oblidar que venim d’on venim, El problema de rodalies ve de lluny, per 
manca d’inversions, durant els vuit anys de govern del PP amb el suport de CIU no es 
va invertir suficient en les infraestructures de Catalunya. 
A ningú se li escapa, fent un exercici de memòria dels problemes que venim 
arrossegant de fa anys en la Renfe a Granollers, amb retards continuats i greus. 
Aleshores tothom callat, no importava que al Vallès Oriental, quatre gats es queixin de 
que els trens van malament.  
En 29 anys, només dos pressupostos no van ser negociats amb CIU, això vol dir que 
el dèficit ve de molt lluny i les negociacions es van fer malament, oblidant la falta 
d’inversió cap a Catalunya. 
Per cert, els recordo que el traçat de l’Ave per Barcelona el van pactar el PP i CIU i ara 
des de l’oposició s’han convertit en els seus principals detractors. 
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No hi cap dubte que hem estat davant d’una situació col·lapsant, hi ha responsabilitats 
evidents d’anteriors governs i també dels governs que hi donaven suport, hi també de 
l’actual govern d’Espanya 
Per una qüestió ja expressada i votada en el Parlament de Catalunya els socialistes 
catalans ja ens vam manifestar i votarem no a aquesta moció, per vàries raons: el 
president del govern central Sr. Zapatero, ha assumit tota la responsabilitat en primera 
persona davant els veïns i davant del Congres dels Diputats. Es va comprometre a 
resoldre el problema creat i a compensar als afectats. S’han assumit els errors i s’han 
buscat i s’apliquen les solucions. Quan es presenten els problemes s’ha de fer-ne 
front, no és el moment de defugir, és el moment d’afrontar-los i resoldre’ls. Al President 
Zapatero és a qui li correspon cessar a les persones que cregui responsables i si ha 
decidit mantenir a la Ministra en el seu càrrec és perquè està convençut que és el 
millor per resoldre la situació. 
Aquesta és una obra del Ministeri de Foment o sigui del govern Espanyol i és al 
Congres del Diputats de Madrid on pertoca la decisió de dimissions i depuració de 
responsabilitats. 
Tots nosaltres no podríem entendre que des d’un  govern o partit polític d’una altra 
comunitat espanyola (Madrid, País València, Andalusia, etc)  es demanes la dimissió 
d’un conseller de la Generalitat, perquè suposaria una interferència molt greu en la 
nostra governabilitat i autonomia. 
Per coherència els socialistes hem pres les nostres decisions, i seguim pensant que 
són les més encertades. 
  
El Sr. Joaquim Brustenga manifesta que entén perfectament la postura del PSC, i que 
no cal justificar-se tant per votar en contra, ja entén que estan sotmesos a les 
directrius imposades pels partits PSC-PSOE. 
 
La Regidora Sra. Isabel Valls intervé en relació als matisos presentats pel grup PSC,  
per explicar que les mocions no són per col·lapsar sinó per interès de tots, i que el 
nostre poble ens afecta tot. 
 
El regidor Santi Martí diu que entén  que moltes qüestions del manifest del regidor Sr. 
Joaquim Blanch són certes i que això ve de molt lluny. Comenta la necessitat de 
reflexionar tots en la moció i de la necessitat de votar-hi a favor. 
 
La regidora Sra. Isabel Valls contesta que és cert que aquest problema ve de molt 
lluny, però no s’ha d’oblidar també que fa trenta anys érem 6 milions d’habitants  a 
Catalunya i en menys de 6 anys hem passat a 7 milions y mig, i això suposa un canvi 
radical. 
 
El regidor Andreu Gual comenta que mentre ha estat governant el PSC no hi hagut 
encara cap dimissió mentre que quan governava CIU sí que algun Conseller va saber 
dimitir. 
 
L’Alcalde afegeix el comentari de que totes les posicions són enriquidores, i que hem 
tenir en compte  la llibertat d’exercir cadascú el dret a pronunciar-se.   
 
Intervé el Sr. Francesc Montes per explicar que s’abstindrà en l’aprovació d’aquesta 
moció, però, encara que sí que està a favor de la dimissió de la Ministra, creu que la 
majoria dels punts que conté la moció són de caire supramunicipals i no afecten 
exclusivament al municipi. 
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I per al·lusions al grup PSC comenta que no els cal cap justificació per votar en contra.  
Que en el govern del  tripartit és costum que passi això, i que ja se sap que estan 
sotmesos a les directrius del partit,i per tant no era necessària la seva justificació. I pel 
que fa a que el problema ve de molt lluny està totalment d’acord, però és que abans 
que governés el PP governava el PSOE. 
 
LA MOCIÓ ÉS APROVADA AMB 9 VOTS A FAVOR DE CIU I I-ERC 3 VOTS EN 
CONTRA DEL PSC i 1 ABSTENCIÓ DEL PP. 
 
 

10. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL RESCAT DE PEATGES 
 
“ La supressió dels peatges és una de les reivindicacions que es vénen fent des de ja 
fa temps. Actualment podríem dir que hi ha dues fonts a través de les quals es podria 
realitzar el rescat de peatges:  
 
1. La Llei de Pressupostos generals de l’Estat del 2007 va incorporar una disposició 
addicional que preveia la revisió de les inversions de l’Estat a Catalunya contemplades 
en aquells Pressupostos. Gràcies a aquesta clàusula, Catalunya podrà rebre uns 
diners que ens pertocaven i que el Govern espanyol pretenia obviar. A la xifra 
d’inversions que el govern central destinarà a Catalunya al 2008, hi caldria afegir, per 
tant, la diferència d’inversió prevista per al 2007 aproximadament, 900 milions d’euros.  
 
2. A través de les inversions no executades durant el 2007, cosa que suposa uns 600 
milions d’euros.   
 
És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, en el termini de 
dos mesos, un Pla d’inversions per al rescat selectiu, l’homogeneïtzació i la subvenció 
de peatges, dotat, entre d’altres, amb els recursos provinents de l’aplicació de la 
disposició addicional 3a. de l’Estatut de Catalunya en relació a les quantitats 
pressupostades i no executades que contingui, com a mínim, les següents previsions: 
 

- Rescatar els peatges d’aquelles vies metropolitanes que no disposin d’una 
alternativa competitiva lliure de pagament. Concretament, les barreres de Rubí 
- les Fonts a la C-16, Mollet del Vallès a la C-33 i Alella a la C-32. 

 
- Eliminar el pagament per als usuaris de les autopistes que realitzin trànsits de 

naturalesa intracomarcal, mentre no existeixi una autovia alternativa lliure de 
pagament. Concretament, a la C-16 Bages, C-32 Maresme, AP-7 Montsià, AP-
7 Baix Ebre, AP-7 Baix Camp, AP-7 Tarragonès, AP-7 Vallès Oriental, AP-7 La 
Selva, AP-7 Gironès, AP-7 Alt Empordà, AP-7 / AP-2 Baix Penedès, AP-2 Les 
Garrigues, C-32 Garraf i C-32 Baix Penedès. 

 
- Subvencionar o ampliar les subvencions existents per als usuaris habituals en 

trànsits definits pel seu caràcter metropolità. Concretament, a la C-32 
(Maresme), C-32 (Garraf) i AP-7 (Alt Penedès). 
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- Donar compliment a allò que estableix l’Acord del Grup de Treball de Peatges 
de l’any 2001, en el sentit de no repercutir als usuaris l’augment de l’IVA, (del 
7% al 16%), fruit d’una resolució de la justícia comunitària. 

 
- Introduir la gratuïtat del peatge del Túnel del Cadí per als vehicles pertanyents 

a empreses amb seu social al es comarques de l'Alt Urgell, Berguedà i la 
Cerdanya. 

 
- Possibilitar la reducció de les tarifes o, en el seu cas, la supressió temporal dels 

peatges de les autopistes sotmeses a obres extraordinàries que n’afectin 
l’operativitat, o quan les obres tinguin lloc a llurs vies alternatives lliures de 
pagament. 

 
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.” 
 
El Regidor Andreu Gual explica la necessitat d’aprovar aquesta moció,manifestant que 
sí es cert que ja s’han aprovat altres mocions referents als peatges, aquestes només 
feien referència a la de Mollet i la Llagosta, i que aquesta és molt més genèrica. Que 
aquest problema és de justícia i que abarca molts més trams i molt cars. 
 
El Regidor del PSC Joaquim Blanch manifesta que tenen una posició molt clara  
en el sentit del rescat de peatges. 
El dia 16 de març de 2007, amb el núm. de registre 7329, la mesa del Parlament de 
Catalunya va acceptar a tràmit una proposta de resolució presentada per  el Grup 
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari de Esquerra Republicana de Catalunya i 
el Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida i Alternativa, 
instant a constituir un nou Grup de Treball de reordenació de peatges constituït per: 
 
Les administracions titular y concedents de les xarxes viàries, les Empreses i societats 
concessionàries d’autopistes, les principals associacions de les entitats locals 
(Associació Catalana de Municipis i Comarques i Federació de Municipis de 
Catalunya, els usuaris, per mitja del Reial Automòbil Club de Catalunya, l’Organització 
de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Catalunya, el consorci Xarxa Varia, els  sindicats més representatius en el sector, 
l’Associació per a la Promoció del Transport Públic i un representat per cadascun del 
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
Aquesta comissió constituïda grup de treball esta treballant sobre el rescat de peatges, 
esperem que marqui les línies i els objectius, basant-se en un acord de tothom, de tots 
els agents polítics, econòmics i socials que anteriorment he mencionat. 
 
Pensem que les tasques que s’estan fent son les adequades i no pertoca la moció que 
vostès presenten. 
Per tots els  motius exposats, votaran no a aquesta moció.  
 
L’Alcalde se suma a l’observació feta pel Sr. Joaquim Blanch  i ja que el ple de 
l’Ajuntament ha pres un acord unànimement aquest any i per tant creuen que no 
pertoca la moció. 
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El Regidor Francesc Montes diu que s’està debatent un tema de peatges 
supramunicipal, com no ho seria si fos el cas del Peatge de Mollet que aquest sí afecta 
al nostre municipi. 
 
El regidor Joaquim Brustenga creu que sí que afecta  tots els peatges, ja que tots 
paguem  i que seria oportú sumar-se a la demanda. 
 
 
NO S’APROVA LA MOCIÓ  AMB 7 VOTS EN CONTRA DELS GRUPS I-ERC I PSC 
1 ABSTENCIÓ DEL PP I 5 VOTS A FAVOR DE CIU  
 
 

11. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL CAOS DE RENFE 
 
Es retira la moció per haver-se consensuat amb la número 9. 
 
 

12. MOCIÓ DE CIU D’ADHESIÓ A LA MANIFESTACIÓ DE L’1 DE DESEMBRE 
 
Davant la reiterada fallida de les infraestructures a Catalunya, cal cercar solucions i cal 
que els ciutadans i ciutadanes d’aquest país manifestem el nostre rebuig a aquesta 
situació.   

És l’hora que s’acabi el maltractament sistemàtic i continuat a la societat catalana. El 
menyspreu amb que la ministra espanyola Magdalena Álvarez tracta una qüestió 
importantíssima per al benestar dels catalans i catalanes ha de tenir com a resposta la 
mobilització popular. 

Des de Catalunya cal que es gestionin les infraestructures, els catalans i les catalanes 
han de poder decidir quin model nacional d’infraestructures i de mobilitat volen. Cal 
trencar la dependència, que significa ineficàcia i menyspreu cap a les necessitats i les 
decisions de la ciutadania del nostre país, pensada i al servei dels interessos 
centralistes de l’Estat Espanyol. El dèficit inversor, un sistema de finançament injust i 
l’espoli fiscal són, en aquest sentit, els principals elements que ens porten al carreró 
sense sortida d’uns serveis i unes xarxes públiques d’ínfima qualitat.  

Catalunya té una xarxa viària, especialment la secundària, deficient i més d’un terç 
dels peatges de tot l'Estat. 
 
Les infraestructures aeroportuàries, peça clau per al desenvolupament nacional en el 
context global,  han d’estar gestionades des del territori i no al servei, de nou, d’un 
sistema centralitzat al servei d’un únic aeroport de primera, Barajas. 

El model de mobilitat i la xarxa viària i d’infraestructures que reivindiquem ha d’estar al 
servei i a l’interès general de les ciutadanes i els ciutadans de tota Catalunya i amb 
criteris d’equilibri territorial. La societat es mereix un servei de transports públics de 
persones i de mercaderies de qualitat i de proximitat.  

En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
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Primer.- Donar suport a la manifestació convocada el proper dia 1 de desembre a les 
17:00 hores a la Plaça Catalunya de Barcelona, sota l’eslògan de: “Som una nació i 
diem prou! Tenim el dret a decidir sobre les nostres infraestructures”.  

Segon.- Exigir prioritzar les obres i serveis de mobilitat basats en el ferrocarril, el 
tramvia i altres sistemes de transport públic, tant a l’àrea de Barcelona com al conjunt 
del territori català. 

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a la Plataforma pel Dret a Decidir.  
 
 
El Regidor Joaquim Brustenga fa una explicació de la necessitat d’aprovar aquesta 
moció i anima a tothom a participar en la manifestació del proper 1 de desembre. 
 
El Regidor Joaquim Blanch manifesta que pels mateixos raonaments dits en la moció 
que hem rebutjat sobre el Caos de Renfe, el PSC ni convoca ni dóna suport a la 
manifestació tot i  respectar qualsevol expressió de la ciutadania, pacífica i cívica, per 
els següents raonaments: perquè es una convocatòria confusa, perquè no se sap de 
forma certa quin és el sentit unitari i definitiu de la marxa: Uns es manifesten pel Dret a 
decidir, uns es manifesten per què volen el sobiranisme, o l’independentisme, uns 
altres volen que la Ministra dimiteixi, altres protesten en contra de decisions que van 
prendre quan tenien responsabilitats. Fins i tot, alguns ho fan per protestar pels 
problemes de les últimes setmanes. 

 
Els dèficits en infraestructures a Catalunya són responsabilitat directa de CIU, sent  els 
principals responsables, juntament amb el PP, de l’origen dels problemes amb 
Rodalies: Van aprovar el traçat de l’AVE, i ara es desdiuen, van donar suport de 
manera reiterada a aquells Pressupostos del govern d’Aznar que menys van fer per les 
Rodalies a Catalunya, no van demanar el traspàs de Rodalies quan el seu suport era 
clau per què Aznar fos President i Alvarez Cascos Ministre de Foment. 
S’està enganyant a l’opinió pública i s’estan desprestigiant les institucions 
democràtiques. Alguns dels que donen suport a la marxa estan contribuint amb les 
seves últimes actuacions a desprestigiar l’acció política i enganyar a l’opinió pública: 
utilitzen el Parlament com si fos el Congrés demanant dimissions que no ens 
corresponen, i despisten a la ciutadania participant a manifestacions quina causa la 
trobem en actuacions seves del passat 
El ciutadà entén perfectament que qui és Govern i té responsabilitat de Govern està 
treballant per solucionar els problemes” i que, per tant, “no convoqui una manifestació 
per protestar per uns errors que s’han comès” .  
Des del PSC reiterem el respecte i suport per tots els afectats, per tant, tal com he dit 
rebutgem votant en contra d’aquesta moció. 
 
El Regidor Francesc Montes, manifesta que està totalment d’acord amb el dret legítim 
que tenim de manifestar-se però que amb mocions que pertanyen al Parlament de 
Catalunya i no als municipis, independentment dels fons de la moció, s’abstindrà. 
 
La Regidora Anna Arnella  vol fer unes observacions sobre la moció que llegeix tot 
seguit i que són les següents: 
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En la moció presentada per CiU només es fa esment a l’entitat organitzadora de l’acte 
just al final de tot el text. Textualment acaba tot l’escrit dient, lacònicament que: 
“Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a la Plataforma pel Dret a Decidir.” Ens sembla interessant 
remarcar, doncs, que la Plataforma pel Dret a Decidir, com a entitat cívica 
compromesa amb el país, té una trajectòria que cal remarcar. 
Aquesta plataforma, l’organitzadora de l’acte del dia 1 de desembre, es creà al final del 
2005 amb l’objectiu principal de fer una gran manifestació sota el lema "Som una nació 
i tenim el dret de decidir" per reclamar que, com a nació, el poble català ha de poder 
decidir el seu futur lliurement i que, per tant, s’havia de respectar l'Estatut d'Autonomia 
aprovat pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005. A aquesta plataforma 
s’hi uniren unes 700 entitats, 58 ajuntaments i més de 4.000 persones a títol individual 
La manifestació, motiu de la creació de la plataforma, va ser convocada a Barcelona el 
18 de febrer del 2006 a les cinc de la tarda. Aquesta manifestació va ser un motiu de 
polèmica, ja que, dels partits que havien donat suport al text aprovat pel Parlament, 
només s’hi va sumar ERC, i també Esquerra Unida i Alternativa, encara que sense 
participar-hi tan activament. La resta de partits van dir que era el moment de negociar i 
treballar i no pas de manifestar-se, potser, en part, tement un fracàs de la 
manifestació. A més, no feia gaires dies, el 21 de gener, el líder de Convergència i 
Unió, Artur Mas, havia arribat a un acord amb el president del govern espanyol, José 
Luis Rodríguez Zapatero, sobre l’estatut que seria aprovat per les Corts espanyoles, 
que modificava substancialment l'aprovat pel Parlament de Catalunya. Tot això va fer 
que la manifestació no es pogués publicitar de la forma com ho haguessin volgut els 
organitzadors, ja que se’ls va retirar la publicitat de la ràdio i la televisió públiques. Els 
principals mitjans publicitaris que van utilitzar van ser la penjada massiva de cartells i 
els anuncis en diaris i ràdios no públiques, a més del boca a boca facilitat per 
l'enviament de correus electrònics. També es va contractar el servei de 300 autobusos 
per tal de facilitar el transport a la gent de fora de Barcelona .Finalment la manifestació 
fou un gran èxit que sorprengué fins i tot els organitzadors. Les xifres d'assistència, 
com acostuma a passar en aquests casos, van oscil·lar notablement segons les fonts. 
Segons la Plataforma, hi van participar 700.000 persones, xifra que la Guàrdia Urbana 
rebaixà fins a 125.000 i que el col·lectiu Contrastant deixà en unes 82.000. Sigui com 
sigui, es va omplir la Gran Via i la Ronda de la Universitat entre la plaça d'Espanya, on 
començà la manifestació, i la plaça de Catalunya, on acabà, en la que va ser una de 
les manifestacions més multitudinàries que ha viscut Catalunya en els últims anys 
.Encapçalaren la manifestació, amb una pancarta amb el lema de la plataforma escrit, 
personalitats de la societat civil, com ara els actors Joel Joan, Lloll Bertran i els 
membres de Teatre de Guerrilla, el cantant del grup Els Pets Lluís Gavaldà, 
l'historiador Oriol Junqueras, els periodistes Vicent Partal i Martxelo Otamendi, o els 
escriptors Isabel-Clara Simó i Víctor Alexandre, entre d'altres. Més endarrere, apartats 
de la capçalera, amb una altra pancarta anaven els líders d'ERC amb simpatitzants 
d'aquest partit. En arribar a la plaça de Catalunya, es llegí el manifest de la plataforma 
diverses vegades, tot plegat combinat amb actuacions teatrals i musicals. 

L'èxit de la manifestació, però, no serví perquè es respectés el text aprovat al 
Parlament de Catalunya, que fou modificat substancialment. 
Amb aquests antecedents, ens sembla del tot oportú refermar que la manifestació que 
la mateixa Plataforma pel dret a decidir ha convocat és una continuació estricta de la 
tasca que ja varen iniciar. Els seus dirigents, persones del que s’anomena societat civil 
no van voler i no han volgut, en cap moment, ser una eina que pugui ser aprofitada 
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partidistament per les diferents opcions polítiques i, si bé se la va acusar en el seu 
moment de ser un instrument d’Esquerra, els fets han demostrar la seva 
independència. Ara, (i més encara, després de l’intent de sobreposar-se a la deriva 
interna i desavinences del seu partit amb la refundació de CiU que el senyor Artur Mas 
va titular com a “dret a decidir”) pot semblar que la coincidència entre el nom concret 
de la plataforma que organitza i la conceptualització que el senyor Mas hagi generat 
una identificació de missatges que pot portar a la confusió..  
Creiem que el senyor Mas, i CiU, en un legítim intent de donar valor a les seves 
pretensions electorals volen confondre el tot per la part i, per això, en ajuntaments com 
en el nostre, volen utilitzar la manifestació per evidenciar una hipotètica llunyania entre 
els grups que donen suport al govern. No volem, de cap manera entrar en aquest joc i 
creiem que la moció representa un mal ús polític d’un sana, legítima i majoritària 
pretensió de millora de les condicions de vida de les persones del nostre país. 
 
La plataforma, que en cap moment no ha volgut aquest ús equívoc de la seva 
convocatòria reitera al manifest que s’ha difós en convocar la marxa no hi ha cap 
petició explícita de dimissió de la ministra de Foment, si bé es critica el "menyspreu i 
passotisme" amb la qual ha tractat la crisi ferroviària.  
 
La vinculació entre benestar i capacitat de decidir és indiscutible i respon a la pulsió 
humana de responsabilitat. 
Per això, i vist que Esquerra ha donat, públicament i des de primer moment suport a 
les convocatòries que ha fet la Plataforma reiterem que els membres d’Ind-Erc 
continuem donant suport a la manifestació del proper dia 1. 
Atès també que el PSC, com a organització sobirana no ha convocat als seus 
militants. Atès que el govern del poble, sòlidament establert amb els principis de 
respecte i suport mutu i solidari, acordem que donarem suport a la moció presentada. 
 
El Regidor Joaquim Brustenga, en relació a aquesta justificació de vot  li sembla més  
un article dels que el Sr. Vilageliu publica  al 9 Nou que res més, i que és molt 
exagerat el que ha dit, manifesta que li sap molt greu ja d’haver-ho demanat ho podien 
haver modificat i en quant a la intervenció del Sr. Joaquim Blanch li sorprèn molt la 
seva prudència. 
 
LA MOCIÓ ÉS APROVADA AMB 9 VOTS A FAVOR DELS GRUPS DE CIU I INDEP-
ERC, 3 VOTS EN CONTRA DEL PSC I 1 ABSTENCIÓ DEL PP.   
 
 

13. MOCIÓ DE CIU A FAVOR DE LA PUBLICACIÓ DE LES BALANCES 
FISCALS ENTRE LES CCAA I L’ESTAT 

 
 
Aquesta Moció ha estat consensuada amb  un petits canvis, amb els grups  CIU, 
INDEP-ERC I PSC. 
 
“Catalunya necessita d’un nou model de finançament ja que els impostos que paguem 
els catalans i les catalanes a l’Estat no ens són retornats, amb la mateixa proporció, en 
forma de transferències i serveis públics, provocant el conegut dèficit de la balança 
fiscal, i posant de manifest la manca d’inversió que l’Estat fa a Catalunya en matèria 
d’infraestructures i serveis. 
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És d’especial importància la publicació anual de les balances fiscals de cadascuna de 
les comunitats autònomes per conèixer el saldo dels fluxos d’ingressos i despeses 
fiscals de l’Administració central de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. D’aquesta 
manera es coneixerien les aportacions netes de Catalunya a l’Estat i es veuria el 
fonament per reclamar amb justícia més recursos per Catalunya. 
 
L’absència de dades oficials des de 1996 impedeix conèixer les veritables balances 
fiscals de les comunitats autònomes i distorsiona el debat sobre el seu finançament. 
Aquesta absència en la publicació de dades econòmiques posa de manifest la falta de 
transparència que hi ha hagut fins el moment  
 
Ja fa 15 anys que es debat aquesta qüestió al Congrés i al Senat, ja en fa 10 que el 
Govern té mandats parlamentaris que no compleix. Una conseqüència clarament 
negativa d’aquest debat és que Catalunya manté, any rera any, una contribució al 
finançament de l’Estat desproporcionada en relació a les inversions i despeses que 
l’Estat efectua a Catalunya.  
   
La falta de transparència és el pitjor dels enemics en democràcia. La resolució número 
34 del debat sobre l’Estat de la Nació, celebrat el 24 de juny de 1997 al Congrés, fa 
deu anys, aprovada a instàncies de CiU, amb el vot afirmatiu del PSOE i l’abstenció 
del PP, que en aquell moment estava al Govern, diu textualment:  
   
34.- “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a través del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, realice los estudios necesarios para analizar la 
incidencia del sector público en los distintos territorios autonómicos con la finalidad de 
conocer las balanzas fiscales de cada una de las Comunidades Autónomas con el 
Presupuesto del Estado…/… Estos estudios deberán elaborarse con una metodología 
común que deberá acordar, con amplio consenso, el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera e integrar los flujos financieros europeos, y se darán difusión mediante una 
publicación oficial con carácter periódico”.  
   
Han passat 10 anys, durant aquest temps el PIB de l’economia espanyola s’ha més 
que duplicat. En aquest període, el país ha estat capaç d’abandonar la pesseta i 
d’implantar, amb èxit, l’euro, i també ha aconseguit impulsar grans avanços en matèria 
econòmica i en administració pública, però no hem estat capaços de publicar les 
balances fiscals.  
   
Ens trobem a la tercera legislatura i, per tant, el tercer Govern en el que CiU ha 
plantejat la necessitat de publicar les balances fiscals. El 8 de juny de 2004  al Senat, i 
el 21 de setembre de 2004 al Ple del Congrés, es van aprovar, respectivament, una 
moció i una Proposició no de Llei presentades per CiU, amb tres únics punts, molt 
modestos, però també molt pragmàtics.  
   
1.- Crear, de manera immediata, en el marc de l’Institut d’Estudis Fiscals, un grup de 
treball format per especialistes en la matèria, que analitzi els aspectes metodològics 
relatius a l’elaboració de les balances fiscals entre les CCAA i l’Administració General.  
   
2.- Publicar, anualment, les balances fiscals de les CCAA amb l’Administració General 
de l’Estat corresponents a l’últim exercici liquidat.  
   
3.- Impulsar un debat a la Comissió d’Economia i Hisenda per la determinació de 
criteris de transparència i solidaritat entre les CCAA.  
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Posteriorment, el Ple del Senat va aprovar una nova moció, amb data 16 de març de 
2005, que instava al Govern a complir amb el que establien les anteriors iniciatives 
parlamentàries, “antes de finalizar el presente año” (2005) i “proceder a publicar 
anualmente las balanzas fiscales correspondientes al último ejercicio liquidado”.  
 
El Grup de Treball que havia d’elaborar la metodologia, el setembre de 2006, es va 
pronunciar taxativament assenyalant, tal com havien posat de manifest bona part dels 
treballs acadèmics publicats, que existeixen dos criteris d’imputació territorial 
d’ingressos i despeses, el que correspon als anomenats enfocaments “càrrega-
benefici” i “fluxe monetari” i estableix la corresponent metodologia de càlcul de les 
balances fiscals adaptades a ambdós mètodes.  
   
Dos enfocaments que responen a dos anàlisis diferents i que, com afirmen els experts, 
hauran de ser interpretats amb criteris diferents. L’estudi del Grup de Treball sobre la 
metodologia de càlcul de les balances fiscals estableix, precisament, els criteris i la 
metodologia a emprar per al càlcul de les balances fiscals, exactament el que havien 
sol·licitat al Govern, el Congrés i el Senat.  
   
Si els experts diuen que hi ha dos mètodes per al càlcul de les balances fiscals i, a 
més, manifesten que, ambdós mètodes, donen visions diferents de la mateixa realitat, 
el Govern ha de fer cas als experts i procedir a publicar les balances fiscals per 
ambdós mètodes, després ja discutirem els resultats.  
 
Ara el problema ja no és tècnic, ja no és de metodologia, el problema és únicament 
polític. El problema resideix en optar per la informació i per la transparència o 
continuar amb l’ocultisme i el rumor.  
   
Conèixer la informació de les balances fiscals, de manera rigorosa, avalada per l’INE o 
per la Intervenció General de l’Estat, és necessari per arbitrar un model de 
finançament més just per Catalunya basat en dades objectives i de coneixement de 
causa.  
 
Per tot això,  proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Instar al Govern espanyol que encarregui amb caràcter immediat, a l’INE o a 
l’IGAE, l’elaboració de la Balança Fiscal referida al saldo de fluxos d’ingressos i 
despeses fiscals corresponents a l’últim exercici liquidat, d’acord amb la metodologia 
de càlcul proposada a l’informe pel Grup de Treball creat dins del Instituto de Estudios 
Fiscales, amb data de setembre de 2006. Així doncs, s’hauran de precisar els resultats 
de la balança fiscal segons els dos criteris d’imputació proposats: el criteri de “càrrega 
benefici” i el criteri de “flux monetari”. Les esmentades balances hauran de ser 
publicades abans de sis mesos.  
 
Segon.- Demanar al govern espanyol que assumeixi l’obligació de publicació anual de 
les balances fiscals un cop liquidat cada exercici pressupostari.  
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que continuï treballant 
perquè el nivell d’inversió a Catalunya, per part del govern espanyol, sigui l’equivalent 
al PIB català, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
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Quart.- Instar a què des del Govern de la Generalitat de Catalunya es continuï 
treballant per aconseguir que el model de finançament de Catalunya permeti reduir el 
dèficit de la balança fiscal i augmentar les inversions de l’Estat en matèria 
d’infraestructures per Catalunya.  
 
Cinquè.- Comunicar aquesta acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.”  
 
Abans de passar a la votació de la moció el regidor Santi Martí vol puntualitzar unes 
coses. 
El grup d’I-ERC ha consensuat la moció de CIU,  pel fons de la mateixa,  ja que el seu 
grup voldria un model més gran de finançament, alhora que li  preocupa la poca 
memòria històrica que tenen, i demana que CIU faci autocrítica en les seves mocions i 
desitja que tots siguem menys partidistes. El nostre objectiu no és, com diu la moció 
arbitrar una política de solidaritat interterritorial sinó la plena sobirania, és a dir el dret a 
decidir.  
L’actual govern de Catalunya ja treballa per aconseguir que el model de finançament 
permeti reduir el dèficit de la balança fiscal i augmentar les inversions estatals en 
infraestructures 
.  
LA MOCIÓ ÉS APROVADA AMB 12 VOTS A FAVOR DELS GRUPS I-ERC, PSC, 
CIU i 1 ABSTENCIÓ DEL PP. 
 
 

14. MOCIÓ DE CIU SOBRE LA BANDERA CATALANA 
 
“ En un moment en què molts ciutadans d'aquest país senten la necessitat de 
manifestar públicament la seva catalanitat com a conseqüència de les agressions que 
rep la nostra nació, seria bo que des de les institucions catalanes s'adoptessin 
iniciatives que, juntament amb aquelles que puguin néixer de la mateixa societat civil, 
contribuïssin a expressar el nostre sentiment col·lectiu. 
  
A Europa, les nacions fortes, petites o gran, mostren, tant com poden, el seu sentiment 
de país. Nosaltres, i amb més motius, també hem de fer-ho; sobretot ara en què 
alguns ens volen fer creure que hem d'entrar en una etapa postnacional. 
  
És per això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció del 
següent 
 
ACORD 
 
Únic.- Instal·lar un màstil o pal a la Plaça Onze de Setembre, on onejarà 
permanentment la bandera de Catalunya.” 
 
 
La regidora Isabel Valls explica el motiu d’aprovar aquesta moció, manifestant que el 
catalanisme avui dia  està molt agredit i ofegat i que amb aquesta moció el que pretenen 
és tant sols aportar un petit gra de sorra, en defensa de la catalanitat i per això la 
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proposta  d’instaurar el símbol de la bandera catalana a la plaça 11 de setembre d’aquest 
municipi. 
 
El Regidor Francesc Montes manifesta que ell se sent molt català i que no necessita 
símbol per demostrar-ho, a més creu que la llei preveu que en llocs públics han d’onejar 
tant la bandera catalana com l’ espanyola i no voldria que es cometés l’error de caure en 
una il·legalitat, malgrat tot si la llei ho permet votarà a favor. 
 
El regidor Joaquim Brustenga li respon que les dues banderes han d’onejar juntes en 
llocs oficials, no en llocs públics, tot i que li posa d’exemple que no sempre és així, per 
exemple en les casernes de la Guàrdia Civil només oneja l’espanyola. 
 
La Regidora Isabel Vall diu que on es pretén posar la bandera és un lloc emblemàtic, un 
indret molt discret on també hi ha un parc  i no pas un lloc oficial. 
 
L’Alcalde explica que la Llei diu que en els edificis públics s’ha de posar la bandera 
catalana i l’espanyola, però que no es fa menció de l’ús de les banderes als espais 
públics.  
 
El Regidor Joaquim Blanch intervé per explicar el seu vot  manifestant que votaran no a 
aquesta moció, per les raons següents: el centre del projecte del PSC, no són les 
institucions o els símbols, sinó les persones, totes les persones. El catalanisme ha de 
ser vist pels ciutadans com un projecte, que respectant les institucions, els símbols i la 
llengua, vol ser i és un instrument al servei del benestar de les persones. 
La bandera de Catalunya, ha d’onejar on toca, juntament amb les altres, per donar 
compliment a la llei vigent. Recordeu-vos de la bandera espanyola posada a la plaça 
d’Orient a Madrid, un fet que es va considerar desafortunat per la majoria de nosaltres. 
 
Des del PSC el que pensem és que el catalanisme no s’exerceix posant més i més 
banderes, sinó treballant per millorar el benestar de les persones que viuen al nostre 
país. El catalanisme no es demostra posant mes banderes o enaltint mes els símbols. 
El catalanisme, el fet de que la gent se senti orgullosa de pertànyer a un país, no 
s’aconsegueix amb els símbols, s’aconsegueix treballant per un projecte al municipi, a 
la comarca i al país, on tothom es senti còmode, visqui cada dia millor, hi hagi justícia 
social i igualtat d’oportunitats per a tothom. Això es fer catalanisme de debò.  

  
 
El Regidor Santi Martí diu que el seu grup votaran no per dos motius: primer, perquè en 
aquesta plaça ja existeixen símbols adequats i suficients, i no ens cal fer més ostentació. 
I en segon lloc per una qüestió de fons i és que els actuals problemes de la nostra nació 
no es resolen en manifestacions simbòliques i testimonials. A les societats democràtiques 
aquests problemes es resolen aplegant prou força electoral a l’entorn d’accions 
concretes.  
El debat no és per nosaltres un debat de símbols o de sentiments. La qüestió és com 
aconseguir una administració amb poder de decisió, amb sobirania. Els sentiments són 
de cadascú i es porten al cor. 
 
La regidora Isabel Valls diu que efectivament ja hi ha una escultura a la plaça 11 de 
setembre a proposta del seu grup però posar-hi una bandera no és excloent de res. 
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LA MOCIO  NO PROSPERA PER  7 VOTS EN CONTRA  DELS GRUPS I-ERC I PSC I  
5 VOTS A FAVOR DE CIU I 1 VOT A FAVOR DEL PP que explica el vot en el sentit 
que és favorable només si la llei ho permet.  
 
 

15. MOCIÓ DE CIU A FAVOR DE LA GRATUÏTAT DEL BUS MUNICIPAL AL 
COL·LECTIU DE PERSONES DE LA TERCERA EDAT 

 
“ L’atenció a les persones que més ho necessiten i en especial la gent gran, ha estat 
sempre una prioritat per Convergència i Unió. Durant la recent campanya electoral per 
les eleccions municipals, la nostra formació va fer la proposta de que el transport 
públic municipal fos de franc per a les persones de la tercera edat. També el grup 
d’Ind-ERC va fer seva aquesta proposta, i va prometre que l’aplicarien si governessin.     
 
En diferents ocasions durant els pocs mesos que portem d’aquest mandat, hem 
plantejat al govern municipal que s’apliqui la mesura proposada, sense que fins ara 
se’ns hagi fet cas, i sense que el regidor d’Acció Social abanderi la proposta com seria 
d’esperar. 
 
Per tot això, en el convenciment de que aquesta mesura beneficiarà en gran manera a 
un col·lectiu de persones que precisament per estar jubilades no disposen, en general, 
dels ingressos que obtenien quan estaven en actiu; que no hi ha motiu raonable per 
demorar més la seva aplicació i al tractar-se, a més a més, d’una proposta recolzada 
prèviament en campanya electoral de manera expressa pels grups que representen 
avui una majoria de nou regidors sobre tretze en aquesta cambra, 
 
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir de manera immediata la gratuïtat del transport públic municipal a les 
persones de la tercera edat. 
 
Segon.- Ordenar als Serveis Socials de l’ajuntament que elaborin sense demora el 
protocol necessari per definir l’abast del col·lectiu beneficiari d’aquesta mesura i els 
mecanismes per posar-la en pràctica. 
 
Tercer.- Trametre còpia d’aquesta Moció i de l’acord que se’n prengui a la televisió 
local Canal Set i al Casal d’Avis, pel seu coneixement, difusió  i efectes.” 
 
La Regidora Maria Bover explica que presenten aquesta moció, ja que s’havia assumit 
el compromís de la gratuïtat del bus al col·lectiu de persones de la tercera edat i que 
encara no es gratuït. 
 
El regidor Jordi Sala manifesta que votaran en contra d’aquesta moció. 
 
El regidor manifesta també que sota el govern d’I-ERC i PSC s’ha posat en 
funcionament el servei de transport municipal i que precisament aquest any des de l’1 
de març circula tots els dissabtes i també durant el més d’agost. Si s’ha millorat aquest 
servei tot i ser tant deficitari és pensant precisament en el col·lectiu de persones 
jubilades i amb menys recursos.  
 
La regidora Maria Bover pregunta que quan es posaran en marxa les ajudes. 
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El regidor Jordi Sala li contesta que aquesta acció forma part del seu programa i que la 
pensen complir durant el mandat. 
 
El regidor Joaquim Blanch fa un matís a la intervenció del regidor Jordi Sala i 
manifesta que rebutgen  aquesta moció i el que el seu vot serà negatiu, 
 
Les raons que els mouen al rebuig de la moció son les següents: els antecedents són 
que Santa Eulàlia disposa de Bus municipal, per la voluntat de I-ERC i el PSC que el 
van posar en marxa l’anterior legislatura. Amb tots els esforços econòmics que va 
suposar la posta en marxa del servei, hem constatat i així ens ho manifesten el 
ciutadans i les estadístiques d’utilització, ha suposat un avanç molt important en les 
comunicacions interiors del municipi. En els programes d’Indep-ERC, hi havia una 
proposta d’aplicació de gratuïtat per a les persones de la 3ª edat del servei de Bus 
Municipal. Nosaltres, pel sol fet de formar part del govern hem assumit com a nostre 
també l’aplicació d’aquesta millora. Vostès ens ho han preguntat l’últim Ple i també per 
escrit, i sempre el hem dit el mateix. Està dins del Pla d’Actuació Municipal d’aquesta 
legislatura i es durà a terme en el moment que ho estimem oportú. Què més 
necessiten que diem. El temps i la posta en marxa del Pla d’Actuació el marca el 
govern, que és qui te la responsabilitat i vostès s’haurien de donar per satisfets que és 
un dels temes que tenim molt presents. Estem compromesos i complirem els nostres 
compromisos. 
 
L’Alcalde manifesta que es portarà a terme quan sigui oportú. 
 
El regidor Joaquim Brustenga manifesta que la diferència entre cost i el benefici és 
molt poc. 
 
El regidor Francesc Montes diu que votarà a favor de la moció i que li estranya que 
esquerra voti en contra ja que el cost que això suposa és insignificant. 
 
 
LA MOCIO  NO PROSPERA PER  7 VOTS EN CONTRA  DELS GRUPS I-ERC I PSC I  
5 VOTS A FAVOR DE CIU I 1 VOT A FAVOR DEL PP  
 
 

16. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL RETORN DELS PAPERS DE SALAMANCA 
 
 
El grup de CIU retira aquesta moció ja que es va aprovar la mateixa  en l’anterior 
sessió ordinària, i lamenta aquest error.  
 
 

17. MOCIÓ DE CIU CONTRA EL TANCAMENT DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
 
“L’amenaça que pesava sobre la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià 
s’ha convertit en un fet. Finalment i després d’un primer intent, el passat 25 d’abril, el 
repetidor de TV3 al País valencià ha deixat d’emetre el seu senyal.  
 
Però aquest fet ja prové de lluny. L’iniciador d’aquests atacs 
va ser el delegat del govern socialista Eugeni Burriel, que el maig de 1985 va precintar 
el repetidor de TV3 instal·lat a Sueca argumentant-ne, com ara ha fet el govern del PP, 
la il·legalitat. 
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Quatre anys més, l’estratègia va ser lleugerament diferent: el ministre espanyol de 
Transport, Turisme i Comunicació, José Barrionuevo, amb el beneplàcit i la 
connivència del president de la Generalitat Valenciana, el socialista Joan Lerma, va 
atorgar les freqüències que utilitzava TV3 a Canal 9. Aquesta vegada els arguments 
van ser uns suposats problemes tècnics, però es tractava d’una decisió política que 
pretenia impedir la recepció de TV3 al País Valencià, com ho demostra el fet que 
abans d’aquesta decisió s’havien assignat unes altres freqüències a TVV i, d’acord 
amb aquestes freqüències, s’havia encarregat a determinades empreses la fabricació 
del material tècnic per adaptar les antenes individuals i col·lectives a la sintonització 
d’un nou canal de televisió.  
 
Per tant aquest atac no és ni nou ni accidental, sinó que és un fet històric i que 
finalment, i malauradament, s’ha fet efectiu.  
 
El tancament del repetidor de TV3 al País Valencià suposa un cop letal a les 
possibilitats de construir un espai de comunicació amb la nostra llengua, ja que si no 
es permet que TV3, TVV o IB3 es puguin veure arreu dels Països Catalans, perdem 
una eina de difusió conjunta de la nostra llengua i cultura, a través de la televisió.  
 
Davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, continguts i 
orientacions polítiques més i més diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la 
censura d’un canal en particular, sinó precisament garantir l’accés dels ciutadans a la 
més àmplia oferta, com a expressió de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 
Són els ciutadans els que han de poder elegir què volen veure i què no, sense 
imposicions polítiques de cap tipus.  
 
Ara més que mai, cal demostrar la voluntat de construir país i guanyar espais als 
mitjans de comunicació.  
 
Des del mateix País Valencià s’han portat a terme iniciatives per tal d’evitar el 
tancament de TV3. Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha estat una entitat que 
ha aixecat la veu contra el tancament. Actualment ACPV ha estat sancionada per 
l’actual govern valencià a pagar una multa de 300.000 euros per les emissions de TV3 
al País Valencià. 
 
Aquest és un fet molt greu que atempta contra la llibertat d’expressió, la pluralitat 
informativa i la normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i ha 
provocat un gran rebuig en el sí de la comunitat valenciana i arreu dels Països 
Catalans.  
 
De fet, si realment es vol construir un espai de comunicació nacional cal garantir sens 
dubte la recepció de qualsevol mitjà en català arreu dels Països Catalans. Perquè 
l'espai nacional de comunicació no és només una qüestió lingüística sinó també, i 
sobretot, de continguts, ja que un determinat mitjà en català augmentarà la seva 
audiència i, per tant, reforçarà aquest espai si reflecteix la realitat de tot el país.  
 
Per tot això,  proposem al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
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Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana manifesta i declara que 
està en desacord amb el tancament i cessament de les emissions de TV3. 
 
Segon.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana manifesta el seu rebuig a 
la imposició de la multa que Acció Cultural del País Valencià ha de pagar per les 
emissions de TV3. 
 
Tercer.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana mostra el seu suport a 
Acció Cultural del País Valencià. 
 
Quart.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana a la tasca 
realitzada per Acció Cultural del País Valencià, que ha treballat per fer possible la 
recepció de la TV3 a les terres valencianes i que mereix un reconeixement de les 
institucions en tant que ha contribuït de forma decisiva a la pluralitat informativa. 
 
Cinquè.- Exigir a les administracions públiques competents que legalitzin aquestes 
emissions i permetin la recepció dels programes de TV3 al País Valencià, de 
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries 
subscrita per l’Estat espanyol. 
 
Sisè.- Exigir al Ministeri d’Indústria que prengui les mesures que siguin necessàries 
per tal de restablir l’emissió del repetidor de TV3 i Canal 33 pel País Valencià. 
 
Setè.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures 
necessàries perquè TV3 es pugui seguir veient al País Valencià, per tal de que 
aquesta televisió actuï com a eina de difusió i cohesió de la llengua i cultura catalanes. 
 
Vuitè.- Transmetre aquesta declaració al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Govern Valencià, al Parlament Valencià, al Congrés de 
Diputats, al Ministeri d’indústria i a Acció Cultural del País Valencià, a fi de que facin 
les gestions i els tràmits precisos perquè la pluralitat en els mitjans de comunicació 
sigui una realitat i per tant, que TV3 continuï rebent-se sense cap problema arreu del 
País Valencià i, al mateix temps, els ciutadans i ciutadanes valencians 
catalanoparlants no siguin discriminats per raó de llengua.” 
 
El regidor Joaquim Brustenga fa una breu explicació del motiu d’aprovar aquesta 
moció la qual mereix tot el suport per tal  aconseguir que la pluralitat en els mitjans de 
comunicació sigui una realitat i que els ciutadans valencians no siguin discriminats per 
raó de llengua i que la televisió pugui actuar com a eina de difusió i cohesió de la 
llengua i la cultura catalana. 
 
La regidora Anna Arnella sobre la moció presentada per CiU sobre el tancament de 
TV3 al País Valencià manifesta el següent: 
 
“Ens crida l’atenció l’explicació prèvia que inclou la moció i que pretén fer una 
introducció que faci intel·ligible el seguit d’acords que més tard es plantegen. Sobre la 
introducció, doncs, ens semblaria que sempre que s’utilitzen fonts alienes, se n’ha de 
fer esment. Es tracta de l’article que fa d’editorial de l’edició de www.llibertat.cat ( que 
és un web independentista) del dia 23/03/2007. Si es comparen els textos de 
referència es pot veure clarament que l’escrit de CiU és exactament el mateix que el 
de llibertat.cat. que esdevé, doncs, la doctrina que aparentment marca el sentit profund 
dels posteriors acords que postul·la  CiU  
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I volem deixar clar que llibertat.cat és un òrgan d’expressió de l’esquerra 
independentista i que altres articles semblants i que formen part del mateix lloc web al 
que ha utilitzat CiU per bastir el seu argumentari particular són:  

• Nosaltres també cremem la foto del rei espanyol  

• Cal continuar la lluita per la Llibertat  

• Xirinacs, una vida lliurada als Països Catalans  
A llibertat.cat hi tenen espai tota mena de casals independentistes amb preferència 
explícita per les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) i la Coordinadora d'Assemblees 
de Joves  de l'Esquerra Independentista (CAJEI). Es desprèn, doncs, que CiU utilitza 
com a autoritat sense discussió el mateix argumentari que legítimament exposen 
sense embuts aquests grups independentistes i no esmenta d’on surten les fonts. 
Així doncs: 

Proposem que el Ple tingui en compte el prec del president d’ACPV i, fent nostres les 
reivindicacions expressades en la carta que ens ha fet arribar,  

proposem al Ple de l’ Ajuntament l’adopció del següents acords: 

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana manifesta d’una manera 
clara, contundent i sense vacil·lacions en contra de les actuacions que tendeixen a 
tancar els diferents repetidors que apropen les emissions de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a les llars del País Valencià. 

Segon. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana demana que quedi sense 
efecte la sanció de l’actual govern valencià i que reclama 300.000 euros en concepte 
de multa a ACPV per les emissions de TV3 des dels repetidors de la seva propietat. 

Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’adhereix al clam que 
està recorrent tot el país en contra d’aquesta actuació sense precedents i vol aportar 
600 euros a la campanya iniciada per aquesta associació cívica per fer front, si és el 
cas, a la multa de l’actual govern valencià. 

Quart. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol que aquest 
reconeixement explícit a la tasca realitzada per ACPV també es faci extensible a totes 
les entitats i associacions del poble, a qui informarà extensament de l’acord i dels 
comptes corrents i telèfons i correus electrònics que ACPV ha posat a la nostra 
disposició.  

Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, una vegada informat pel 
Ministeri d’Industria i per qui l’encapçala, el català Joan Clos, que aquesta institució ha 
posat a disposició dels dos governs d’un nou multiplex per poder encabir i emetre, 
d’una manera definitiva, les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (TV3 i les diferents ràdios i altres productes d’informació que generi 
l’entitat que les engloba) al País Valencià, i les del RTTV (canal9, puntDos i les que es 
derivin) a Catalunya, demana que superats ara els possibles problemes tècnics, 
ambdues institucions pactin amb urgència els acords necessaris per garantir la 
reciprocitat de recepció dels diferents canals de comunicació i que es contribueixi, així 
al reconeixement mutu i la necessària comunicació de tots els pobles de cultura 
catalana. 
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Sisè. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol transmetre aquests 
acords als diferents governs (català i valencià) i a sengles parlaments, al Ministeri 
d’Indústria, al Congrés dels diputats, a ACPV amb l’objectiu que, finalment, totes les 
parts acordin una solució òptima que no conculqui els drets de les persones i no 
discrimini ningú per raó de la seva llengua, tal com s’exposa en els diferents tractats 
internacionals signats per l’estat. 
 
Llegida la moció alternativa es passa a votar l’esmena.. 
 
El regidor Francesc Montes manifestà que s’absté, creu que fer això d’aquesta manera 
és poc ètic i irrisori. 
 
L’Alcalde manifesta que s’han fet els possibles de consensos. 
 
El regidor Joaquim Brustenga manifesta el seu desengany i que no calia arribar a això, 
i aclareix que la moció que han presentat els hi ha enviat el partit. 
 
L’Alcalde creu que no són oportuns els antecedents de la moció presentada per CIU i 
per aquest motiu presenten una moció alternativa i reconeix que hi hagut poc temps 
per consensuar. 
 
El grup de Convergència i Unió manifesta que retira la seva moció i per tant l’esmena 
no prospera. 
 
 

18. MOCIÓ DE CIU PER RECLAMAR EL DISTINTIU CAT A LES MATRÍCULES 
 
Tota nació es fonamenta en els seus trets identitaris i en la seva pròpia simbologia. La 
llengua i la cultura catalanes són l’eix central d’una nació que reclama el seu 
reconeixement i els seus drets tant a l’Estat Espanyol com en el sí de la Unió Europea.  
Al llarg d’aquests darrers anys són molts els revers que ha patit la llengua i cultura 
catalanes en el seu intent de proliferació i ha vist com moltes de les iniciatives per 
impulsar els símbols catalans s’han vist reprimides pels governs centrals. 

Durant l’anterior etapa legislativa es va posar de manifest el poc respecte cap a la 
plurinacionalitat, la pluriculturalitat i el plurilingüisme. Va ser durant aquella legislatura 
on el govern del PP, davant l’esgotament de les codificacions a les matrícules, i 
l’aparició de noves matrícules en el sí de la Unió Europea, va impulsar i aprovar una 
nova codificació que incorporava el distintiu E, d’Espanya, a les matrícules i no es va 
permetre incorporar-hi el distintiu de cada Comunitat Autònoma, el distintiu CAT, en el 
nostre cas. Aquesta era i és una reclamació lògica, ja que tant Alemanya com Itàlia, 
altres estats de la Unió Europea que utilitzen les noves matrícules, si que permeten tal 
distintiu. Aquesta decisió del Govern Popular, doncs, pretenia evitar la visualització de 
la pluralitat autonòmica de l’Estat 

El Grup Parlamentari de CIU al Congrés dels Diputats, va presentar una proposició no 
de llei, que insta a derogar l’ordre ministerial dictada pel Govern del PP el setembre de 
2000 que excloïa distintius autonòmics o provincials a les matrícules. 

En aquesta nova legislatura que ja arriba al final, va semblar que en un principi hi 
hagués certa voluntat quan l’aleshores Ministre d’Interior José Antonio Alonso, va 
anunciar que el nou govern era sensible a la significació que tenen les comunitats 
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autònomes en l’Estat espanyol, que és plural, i es va comprometre a valorar i estudiar 
iniciatives sobre aquesta qüestió, mostrant-se favorable a incorporar el distintiu CAT a 
les matrícules mantenint, però, la E d’Espanya.  

Encara que, no fa gaires dies, a finals d’octubre, el president del Govern Espanyol, 
José Luís Rodríguez Zapatero, va enterrar definitivament la possibilitat de contemplar 
el CAT a les matrícules dels vehicles. El Govern espanyol va al·legar problemes 
tècnics i la dificultat de consens polític per tirar endavant el procés de reforma de les 
plaques de matrícula dels vehicles per tal que aparegui el CAT als automòbils 
matriculats a Catalunya.  

Una vegada més, la suposada voluntat de pluralitat que tant manifesten des del govern 
espanyol, ha quedat en evidència i una vegada més Catalunya n’ha sortit perjudicada.  
Per tot això,  proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
Primer.- Rebutjar des de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana la decisió final del 
Govern espanyol de no incloure el CAT a les matrícules dels vehicles matriculats a 
Catalunya.   

Segon.- Manifestar el descontentament de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
per la decisió presa i la posada en evidència de la manca de plurinacionalitat que tant 
ha manifestat el govern espanyol.  

Tercer.- Sol·licitar al govern espanyol que no abandoni definitivament la possibilitat de 
què el distintiu CAT aparegui a les matrícules dels vehicles matriculats a Catalunya, i 
que treballi pel consens polític que diu que manca per aconseguir aquest objectiu.  

Quart.- Exigir al govern de la Generalitat que emprengui les accions que siguin 
necessàries per tal que el distintiu CAT aparegui a les matrícules dels vehicles 
matriculats a Catalunya.  

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de 
Catalunya.”  
 
El regidor Miquel Moret fa una breu explicació de la moció, la seva reivindicació , posa 
d’exemple Alemanya i Itàlia que sí que és permès els distintius a les noves matrícules i 
fa una crítica al nacionalisme espanyol. 
 
El Regidor Joaquim Blanch manifesta que el seu grup s’abstindrà pels següents 
motius: Estem totalment d’acord amb que es col·loqui el distintiu a les matricules CAT 
Hem tractar de consensuar uns canvis en el text de la moció i no ha estat possible, 
nosaltres entenem que algunes parts del text no s’ajusten a la veritat.     
No estem d’acord amb el text perquè el Govern d’Espanya no ha abandonat  en cap 
moment d’incloure el distintiu CAT a les matricules. El problema rau en el fet que es 
necessita el consens amb tots els sector implicats, sectors econòmics, Jefatures de 
Tràfic i també amb les comunitats autònomes, i es veu que algunes comunitats com 
Madrid. s’hi oposen. El govern de Madrid continua treballant. La setmana passada el 
Ministre de l’Interior Perez Rubalcaba, va contestar en el Senat al Senador de 
Convergència i Unió Lluis Badia i Chancho, que va fer preguntes al ministre i les 
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respostes totes van anar en aquest sentit. En aquest cas i perquè el fons es el que 
importa, votarem abstenció.  
 

El regidor Francesc Montes diu que s’abstindrà perquè aquest afer no afecta al 
municipi ja que supramunipal. 

El regidor Miquel Moret contesta la intervenció del regidor Joaquim Blanch 
manifestant-li que és ridícul que voti en contra de coses que són de llibre i li retreu que 
no es mulli i faci el que li dicta el partit. 

El regidor Joaquim Blanch li contesta que ja ha donat de bon principi  les explicacions 
sobre el vot del grup PSC a les mocions presentades al ple, i que tot depenia de si 
eren de caràcter local o general. 

 

LA MOCIÓ ES APROVADA AMB 9 VOTS A FAVOR DEL GRUPS D’ I-ERC I  DE 
CIU, I 4 ABSTENCIONS DELS GRUPS PSC I PP  
 
 

19. MOCIÓ DE CIU SOBRE EL QUART CINTURÓ 
 
“Cada cop es fa més difícil entrar i sortir de Santa Eulàlia pels embussos de trànsit que 
hi ha, sobretot a determinades hores en que sembla que tothom coincideix. A més a 
més, per l’eix vertebral viari del nostre poble passen els camions dels polígons 
industrials de Bigues i de Santa Eulàlia ja que per L’Ametlla els està prohibit. Tot 
plegat fa que la nostra carretera, que es va construir al primer quart del segle XX en 
època del govern del general Primo de Rivera i que es manté amb el mateix traçat i 
amplada d’aleshores, hagi de suportar el pas de més de catorze mil vehicles diaris. 
Una millora notable seria la construcció de l’enllaç entre la rotonda de Bigues i la C-17, 
reclamada pels pobles de la Vall del Tenes. Però la connexió amb els altres pobles 
veïns i els nuclis de l’arc metropolità seguiria sent deficient.  
 
Per això, sense deixar d’apostar per les connexions ferroviàries i la millora de les 
carreteres actuals, pensem que és ja del tot necessari un pronunciament del Govern 
de la Generalitat sobre el traçat definitiu del Quart Cinturó, que amb aquest nom o 
qualsevol altre d’alternatiu, faciliti les comunicacions per carretera en benefici de tots 
els ciutadans i del desenvolupament econòmic del país.  
 
Però aquesta via no es pot fer de qualsevol manera, hem de ser molt exigents en 
quant a l’observància del màxim respecte medioambiental, i procurant minimitzar en la 
mesura del possible els impactes visuals i acústics, adoptant mesures com el 
soterrament allà on sigui factible i la col·locació de panells vegetals contra el soroll. 
Només d’aquesta manera es podrà congeniar els interessos del veïns i del país amb 
un inexcusable respecte per la natura.    
 
A la vista de la manifestació contra el Quart Cinturó celebrada a Granollers el passat 
diumenge dia 18, en la que hi participaren destacats polítics que pertanyen a partits 
que estan en el govern de la Generalitat, pensem que és oportú presentar ara aquesta 
Moció en defensa de la coherència política i dels interessos del país, ja que la vintena 
d’empreses de transport que hi ha a Santa Eulàlia també son país, i els centenars de 
ciutadans que cada dia han de traslladar-se a l’àrea metropolitana de Barcelona també 
son país.   
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Per tot això,  proposem al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Posar de manifest la deficient xarxa viària dels pobles de la Vall del Tenes, 
que dificulta la comunicació entre els nostres pobles i els altres nuclis metropolitans.   
 
Segon.- Reclamar un cop més la urgent construcció d’una connexió viària entre la 
rotonda de Bigues i la C-17. 
 
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat que d’una vegada es manifesti sobre el 
traçat definitiu del Quart Cinturó, que tant afecta a la Vall del Tenes. 
 
Quart.- Exigir al Govern de la Generalitat i al Ministeri de Foment que en la redacció 
del projecte constructiu del Quart Cinturó, no s’escatimin esforços ni mitjans per 
adoptar totes aquelles mesures de salvaguarda medioambiental i de minimització dels 
efectes visuals i acústics, contemplant el soterrament de la via allà on sigui possible i 
col·locant a les vores barreres vegetals. 
 
Cinqué.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment, a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
El regidor Joaquim Brustenga explica que el motiu d’aquesta moció ve donada pel 
patiment diari del trànsit que fa que s’hagin de buscar rutes alternatives, que hi un 
excés de camions, les carreteres són molt antigues al contrari de Madrid on s’han 
construït noves autovies i  en la major part soterrades. Creu que s’ha de defensar la 
moció i alhora poder exigir la realitat que és, la manca que patim de vies de 
comunicació. 
 
L’Alcalde comparteix del tot la problemàtica de mobilitat que pateix el poble de Santa 
Eulàlia i la necessitat de l’accés a la C-17, però no poden donar suport a aquesta 
moció que ja estarien en contradicció amb ells mateixos i als acords presos en 
diferents plens any rere any en contra de la proposta de construir el IV Cinturó i de les 
al·legacions aprovades per unanimitat  per un ple l’any 2006 per part de  tots els grups 
municipals al PTIC. Reitera que aprovar aquesta moció seria una gran contradicció i es 
ratifiquen amb aquell acord. 
 
El regidor Joaquim Brustenga diu que recorda l’acord d’al·legacions al PTIC, en el que 
es va arribar a un consens i van modificar la seva proposta inicial i que l’acord no era 
un no al IV Cinturó. 
 
L’Alcalde diu que l’Ajuntament el que demana és un estudi d’alternatives i no pot 
acceptar el redactat d’aquesta moció que exigeix el traçat del IV Cinturó. 
 
El regidor Joaquim Brustenga creu que mentrestant les empreses marxen i que serem 
un país de 3ª per manca de noves infraestructures tot el contrari de Madrid que allà on 
les fan. 
 
L’Alcalde creu que prèviament a la seva construcció s’han d’elaborar uns bons plans i 
estudis. 
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El Regidor Joaquim Blanch  diu que el seu grup es  subscriu a  l’exposició de I ERC i 
es remeten a la moció aprovada l’any 2006, sobre infraestructures. 
 
El regidor Miquel Moret es dirigeix al grup PSC per dir que això no potser i que en 
conversacions  post-electoral el seu cap de llista va dir que estaven a favor del IV 
Cinturó, i això li sembla una falta de respecte.  
 
El regidor Joaquim Blanch a la interpel·lació del Sr. Moret, contesta que no hem 
canviat mai d’opinió, nosaltres hem dit sempre no al Quart Cinturó de la forma com 
esta projectada. 
I que la moció aprovada el 2006, no diu en cap moment no al Quart Cinturó, més aviat 
demana fer-ho d’altra forma. 
 
El regidor Joaquim Brustenga demana al grup PSC com pensen fer-ho no dient si, i no 
entén la seva disciplina de partit. 
 
LA MOCIO  NO PROSPERA PER  7 VOTS EN CONTRA  DELS GRUPS I-ERC I PSC I  
6 VOTS A FAVOR DE CIU I PP. 
 
 

20. AFERS URGENTS I SOBREVINGUTS 
 
Es presenta com a afers urgents la moció alternativa a la retirada pel CIU, contra el 
tancament de TV3 al País Valencia 
 
S’aprova  la urgència de la mateixa amb els següents vots: 
7 vots a favor dels grups de I-ERC i PSC i 6 vots en contra dels grups CIU i PP 
 
El grup de CIU demana una explicació sobre la urgència d’aquesta moció. 
 
El regidor Santi Martí explica que s’ha de prendre una resolució immediata perquè no 
es faci el tancament. L’Alcalde afegeix que s’han rebut escrits de petició als 
Ajuntaments concretament per part d’Acció Cultural del País Valencià demanant un 
ajut econòmic per a fer front a la sanció que els hi ha estat imposada per l’actual 
Govern Valencià per les emissions de TV3 al País Valencià, per import de 300.000€. 
 
La regidora Anna Arnella fa lectura de la Moció que diu el següent: 
 
“Proposem que el Ple tingui en compte el prec del president d’ACPV i, fent nostres les 
reivindicacions expressades en la carta que ens ha fet arribar,  

proposem al Ple de l’ Ajuntament l’adopció del següents acords: 

Primer. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana manifesta d’una manera 
clara, contundent i sense vacil·lacions en contra de les actuacions que tendeixen a 
tancar els diferents repetidors que apropen les emissions de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals a les llars del País Valencià. 

Segon. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana demana que quedi sense 
efecte la sanció de l’actual govern valencià i que reclama 300.000 euros en concepte 
de multa a ACPV per les emissions de TV3 des dels repetidors de la seva propietat. 
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Tercer. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana s’adhereix al clam que 
està recorrent tot el país en contra d’aquesta actuació sense precedents i vol aportar 
600 euros a la campanya iniciada per aquesta associació cívica per fer front, si és el 
cas, a la multa de l’actual govern valencià. 

Quart. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol que aquest 
reconeixement explícit a la tasca realitzada per ACPV també es faci extensible a totes 
les entitats i associacions del poble, a qui informarà extensament de l’acord i dels 
comptes corrents i telèfons i correus electrònics que ACPV ha posat a la nostra 
disposició.  

Cinquè. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, una vegada informat pel 
Ministeri d’Industria i per qui l’encapçala, el català Joan Clos, que aquesta institució ha 
posat a disposició dels dos governs d’un nou multiplex per poder encabir i emetre, 
d’una manera definitiva, les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (TV3 i les diferents ràdios i altres productes d’informació que generi 
l’entitat que les engloba) al País Valencià, i les del RTTV (canal9, puntDos i les que es 
derivin) a Catalunya, demana que superats ara els possibles problemes tècnics, 
ambdues institucions pactin amb urgència els acords necessaris per garantir la 
reciprocitat de recepció dels diferents canals de comunicació i que es contribueixi, així 
al reconeixement mutu i la necessària comunicació de tots els pobles de cultura 
catalana. 

Sisè. El Ple de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol transmetre aquests 
acords als diferents governs (català i valencià) i a sengles parlaments, al Ministeri 
d’Indústria, al Congrés dels diputats, a ACPV amb l’objectiu que, finalment, totes les 
parts acordin una solució òptima que no conculqui els drets de les persones i no 
discrimini ningú per raó de la seva llengua, tal com s’exposa en els diferents tractats 
internacionals signats per l’estat.” 
 
El Regidor Joaquim Brustenga vol donar una explicació del vot del grup, manifesta que 
votaran que sí, perquè no volen que consti que la seva moció es transformi amb  
males arts, perquè la voluntat d’aquesta moció ha estat des del principi de CIU. Creu 
que és una llàstima i gens correcte de la forma que s’ha fet, però malgrat tot no volen 
que consti en acta que voten en contra. 
 
En resposta a aquesta intervenció, la regidora Anna Arnella diu que creu que el seu 
partit hauria de fer referència dels orígens dels escrits. 
 
LA MOCIÓ ÉS APROVADA AMB 12 VOTS A FAVORS DELS GRUPS I-ERC, PSC, 
CIU i UN VOT EN CONTRA DEL PP. 
 
 

21. PRECS I PREGUNTES 
 

 
1. La regidora Isabel Valls manifesta: Sobre la demora, l’opacitat i el pensament únic 
d’aquest equip de govern. En aquest ajuntament hi ha demora. No sabem a què és 
deguda, se’n poden fer moltes lectures... però, el cert és que en aquest ajuntament hi 
ha molta demora. Les  preguntes que vam formular, en aquesta mateixa sala, el 
passat dia 27 de setembre, i la documentació que es va demanar a la regidora 
d’educació sobre diferents temes que feien referència al 2n. CEIP i que vam tornar a 
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demanar, amb  data 16 d’octubre a través d’una instància dirigida a l’il·lustríssim Sr. 
alcalde i que vam sol·licitar de nou, amb data 12 de novembre, a través d’una nova 
instància dirigida a l’il·lustríssim Sr. alcalde, se’ns han contestat, parcialment i se’ns ha 
lliurat parcialment la documentació sol·licitada, el dia 27 de novembre, és a dir, al cap 
de dos mesos justos. Volen dir que no tindrem un accident, amb tanta celeritat? 
Els retards, fins ara, l’equip de govern els atribueix sempre a causes alienes, com per 
exemple dir-nos que la direcció executiva de l’obra no ha lliurat la documentació fins el 
dia 15 de novembre. Però la documentació que hem demanat ha de ser a l’obra. doncs sí 
que triga, a arribar, la còpia d’un document, des de l’obra del 2n. CEIP fins a l’ajuntament. 
Els explicaré la lectura que en fem nosaltres:  
Vostès no actuen amb transparència, si ho fessin no tindrien tanta por de donar 
informació, no trigarien tant, ni complicarien tant les coses. No tindrien cap problema en  
crear una comissió de seguiment de l’obra per veure si el promotor i el constructor 
s’endarrereixen o no en l’execució. no cal donar tantes voltes als temes, saben? no cal 
elucubrar tant! si un grup municipal, com és el nostre cas, demana fer un seguiment de 
les obres, no cal justificar-se dient que la comunitat educativa i que els partits no ho 
creuen necessari. escoltin: tan difícil és anar allà a l’obra un cop cada 15 dies, per 
exemple, i veure si es compleix el programa de treball? i que hi vagi qui vulgui.  
Quan la gestió és opaca, és perquè no es vol que es vegi el que es fa, ni com es fa,oi? 
No hi ha d’haver res a amagar en la gestió d’un ajuntament, ni en cap altre organisme 
públic! 
Vostès bandegen tothom qui no pensa com vostès i s’obliden d’una cosa molt  important . 
Obliden que tots els que som aquí, no només vostès, sinó tots, representem als 
ciutadans de Sta. Eulàlia.   
Per aquest motiu quan se’ls fa una pregunta no poden contestar coses com: quan ho 
creguem oportú, farem el que creguem convenient... però, què és això? no acceptarem 
de cap manera aquesta actitud, perquè nosaltres no compartim la seva idea de 
pensament únic. què creuen, que Sta. eulàlia és el seu patrimoni particular? escoltin: en 
aquest ajuntament calen molts més gestos democràtics i no amb els “seus”, sinó amb 
tothom i tota pregunta que se’ls faci, vol una resposta i, si pot ser, una mica més ràpida. 
Per tant demanem que a partir d’ara actuïn amb més transparència (això vol dir facilitar 
tota la informació que es demani, i amb diligència), i que tinguin més consideració per tots 
els membres d’aquest consistori.  
Malgrat tot, avui està contenta amb aquest Ple i en la reacció del seus punts, ja que s’han  
empleat uns 50 minuts a atendre informació diversa cosa que en el ple passat l’actitud no 
va ser gens bona. Algú ha fet els deures des de CiU i això funciona. Està contenta del 
que ha passat avui, ja que des de la presa de possessió el que és pretenia era això. 
 
La regidora Anna Arnella li respon que s’han contestat els seus escrit sempre que li ha 
estat possible i tant de pressa com ha pogut, i es disculpa pel retard del 27 de novembre. 
 
La regidora Isabel Valls, manifesta que se li va demanar en el ple del 27 de setembre, i 
que es va insistir  en data 16 d’octubre i 12 de novembre, i que s’ha rebut parcialment la 
documentació el 27 de novembre, 2 mesos més tard. 
 
La regidora Anna Arnella manifesta que la documentació no era parcial sinó completa. 
 
2.- El Regidor Andreu Gual fa la següent pregunta: Volem saber quines gestions s’han 
fet des de l’ajuntament per tal d’aconseguir que tots els veïns del barri del Bonaire 
puguin disposar del servei d’aigua potable. 
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El regidor Santi Martí manifesta que el procés ha estat molt llarg, que s’han fet 
diverses reunions amb els veïns del barri Bonaire per tirar endavant el projecte. Que 
un cop fet el projecte hi havia dos veïns del barri del bonaire, a l’altre banda de la 
carretera que no entraven dins el projecte. Que s’ha fet l’impossible per mirar que 
aquests veïns se’ls pogués incloure dins el projecte, però el cost era molt elevat i l’obra 
complicada ja que per poder connectar s’ha de travessar la carretera, això vol dir 
demanar les corresponents llicències a la Diputació a més de retardar molt l’obra, per 
això s’ha decidit que de moment no s’inclourien en aquesta fase del projecte, que es 
mirarà amb el poble veí si era més fàcil la connexió  i si això no és possible, és farà 
l’obra restant en una segona fase. 
 
El regidor Andreu Gual, pregunta quin cost representa aquesta nova part d’obra. 
 
El regidor Santi Martí li contesta que exactament no sap el preu, però que son molt 
metres els que s’han de construir. 
 
El regidor Miquel Moret diu que són 22 metres i que no es pot parar l’obra en aquest 
tram, i que es possible travessar per sota la carretera, que el que passa és que no s’ha 
negociat com cal. 
Demana que no es tiri enrere  i es deixi dos veïns sense aigua, i no accepta aquesta 
discriminació a aquest dos veïns de Santa Eulàlia. 
 
El regidor Santi Martí, contesta que fa 50 anys que els veïns del barri del Bonaire 
reclamen aquesta obra, i cap administració anterior els ha fet cas, que l’Ajuntament si 
pot assumir l’obra per aquest dos veïns ho farà però si resulta molt complicat 
s’inclouran en una altre fase. 
 
La Regidora Isabel Valls manifesta que no es pot contestar d’aquesta manera, no amb 
aquesta actitud, que no accepten aquesta idea de pensament únic i que s’han de 
contestar les preguntes. Demana més transparència i tota la informació i consideració 
als membres del consistori. 
 
 
3.- La regidora Isabel Valls manifesta que sobre la qüestió del protocol hi ha molt a parlar, 
ja ho anirem fent, però avui ens referirem només a un tema concret: el tractament que és 
dóna als regidors.  
En aquest sentit, demanem a la regidora d’educació que ens expliqui quin és el protocol 
que hi ha en aquest ajuntament, perquè no l’acabem de tenir clar.   
Quan la regidora d’educació se’ns dirigeix per escrit ens nomena: regidora a l’oposició de 
CIU. Si interpretem el rang que ens dóna, literalment, no anem bé, perquè una regidora a 
l’oposició de CIU, que és? una regidora del grup del partit popular? una regidora del grup 
d’independents d’esquerra republicana de Catalunya?  
Entenem què vol dir la regidora d’educació, però aquest afegitó que fa servir: a l’ oposició, 
traspua una mena de tuf que ens torna a connectar amb aquelles actituds poc clares que 
dèiem abans.  
En fi, demanem que ens aclareixi el protocol, simplement el que contempli el rom i, no cal 
dir, que nosaltres l’observarem.  
 
La regidora Anna Arnella li contesta que el tracte que se li dona és el de senyora i li 
proposa si ella té alguna proposta per tractar-la d’alguna manera en especial. 
 
La regidora Isabel Valls, insisteix en saber què diu el  protocol . 
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4.- La regidora Isabel Valls manifesta que sobre la segona escola bressol municipal se’ns 
diu des de l’equip de govern que ja fa temps que es treballa per construir la 2a. escola 
bressol municipal. Ara ja se sap quin és el projecte que s’executarà i ja s’ha anunciat la 
data d’inici de l’activitat educativa. Demanem doncs, a la regidora d’educació, que ens 
expliqui amb detall, quin és el calendari de treball que té previst des d’ara i fins que 
aquesta escola pugui començar, com dèiem,  la seva activitat.    
 
La regidora Anna Arnella li comunica que s’ha informat d’aquesta pregunta en l’apartat 
d’Informació diversa. 
 
5.- El Regidor Miquel Moret fa les següents intervencions i preguntes referent a 
Esports:  
Futbol: 
La gespa del camp de futbol està molt bé però la resta està en un estat deplorable 
Les inversions per l’any 2008, el tema sanitari dels vestuaris i despatx per reunions del 
club i per el coordinador, actualment 3x2=6m2. 
 
Bàsquet: 
Les instal·lacions del pavelló amb estat de deixadesa, abandonament i inseguretat. 
La subvenció diputació per posar el terra de parquet, s’ha canviat per arreglar goteres 
del sostre. això no pot ser, s’han de fer les 2 coses. (es produeixen moltes lesions de 
genoll). 
 
El despatx per el bàsquet Ronçana fa temps que s’ha demanat, però no es fa res de 
moment. 
 
El tema quarto de farmaciola ,realment deplorable, sense llitera, la farmaciola mig 
buida i resta de productes al despatx del conserge. Tampoc hi ha gel per aplicar a les 
lesions. 
 
Cistelles noves quin cost tenen? són molt pesades i l’empleada del pavelló no les pot 
moure, els pares han de fer el moviment i alçar-les. Això no passa a cap pavelló del 
nostre entorn. 

 
El vestuari nº 6, gran sorpresa,el pavelló és per fer esport oi ? està ple d’estris per fer 
sopars, calçotades, etc., és una vergonya, la persona que tenim llogada pel pavelló no 
endreça res, es tanca la porta  i així no es veu res. 
I ara el més greu, la bastida del pavelló, allà al racó de sempre, incomplint totes les 
normes de seguretat, per els que practiquen esport, entre ells els nostres infants, però 
és que aquí comentant els despropòsits del nostre regidor i tinent d’alcalde sr. Martí 
Ferrés, éll molt treballador enfilat al cim de la bastida, sense arnesos de seguretat, 
amb la bastida que no compleix les normes. però no en tenim prou, fa uns dies el 
fuster o vidrier també es va enfilar a la bastida sense cap mesura de prevenció, a la 
vista del conserge, que li diu: això es mou molt, ves en compte, i segueix. a la barana 
de la grada s’hi ha posat una malla de plàstic que impedeix la visió dels partits i que no 
entenem el per què s’ha posat. 
 
Pregunta al sr. regidor d’esports per què, tenint la clau del govern, no pressiona per a 
que totes aquestes mancances es solucionin ràpidament. 
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El regidor d’esports Martí Ferres respon que s’intenten arreglar els problemes el més 
ràpid i eficaçment possible. Però quan hi ha hagut deixadesa durant molt temps hi ha 
coses que no es poden arreglar ni en un dia ni en quatre anys, però que es fa tot 
l’impossible per anar-ho solucionant. 
 
Pel que fa al tema dels vestuaris  del camp de Futbol, hi ha la intenció d’arreglar-ho els 
propers anys. Els vestidors que diu que només permeten un sol equip els va fer el 
govern de CIU. 
En quant al Pavelló, el cert és que ja s’han  tret coses i es fa neteja per tenir més 
espais pels  clubs. 
 
Intervé el Sr. Alcalde per explicar que hi ha un compromís amb diferents clubs per 
poder disposar  d’espais i per això es fa trasllat de material.. 
 
El regidor Martí Ferres, comenta que s’han reparat les goteres del pavelló que era la 
feina prioritària, i que després d’arreglar les goteres es posaria el parquet. 
 
El Sr. Alcalde comenta que només cal mirar les inversions que s’han fet en 4 anys, i 
que aquestes han estat molt importants.  
 
El regidor Miquel Moret comenta que és perquè s’ha instal·lat la gespa al camp de 
futbol. 
 
L’alcalde respon que no sols ha estat la instal·lació de la gespa, que també s’ha 
arranjat la piscina municipal així com el seu entorn. Aquesta feina de millora s’ha anat 
realitzant cada any tant a la piscina com al pavelló, com i al Camp de Futbol. 
 
 
6.- El regidor Miquel Moret  pregunta, com està el tema del local dels joves que per 
cert, vam presentar un escrit per registre d’entrada del que no hem tingut resposta. es 
farà reunió amb totes las parts implicades ? 

 
Demana també que s’inclogui en el pressupost per l’any que ve la corresponent partida 
pressupostària per poder construir el local dels joves a la zona esportiva, sense haver 
d’esperar a la realització de tot el macro-projecte esportiu, que no sabem quan es farà.  
 
La regidora de Joventut Anna Blanch contesta que no hi ha una data determinada per 
a la construcció del Casal de Joves. Que fa dues setmanes s’ha elaborat un pla d’usos 
(pla funcional). 
 
L’alcalde intervé per explicar que està previst que durant l’exercici 2008 s’elaborarà el 
projecte del Casal de Joves.   
 
7. El regidor Miquel Moret  en relació a la presentació dels comptes de la festa major 
2007 i fa les següents preguntes: Festa major jove: subvenció de 12.000€, quins 
guanys hi ha hagut de la recaptació del bar ? Tema espectacles dirigits a una part de 
la població?Com va acabar el tema de la orquestra musicalia?Com va acabar el tema 
d’una persona que en el sopar dels colors va prendre mal ?A quin preu es paguen les 
hores de la brigada a la festa major i quantes en van fer per arribar a pagar 12.000€? 
 
El regidor de Festes Jordi Sala contesta: 
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A la pregunta 1.- No sap en encara la recaptació del bar del de la festa major jove, ja 
no és fins a final d’any  que han de presentaran l’estat de comptes. La subvenció que 
reben serveix entre d’altres, per pagar actuacions i activitats  que es fan durant l’any. 
 
A la pregunta 2.- Contesta que les activitats  i espectacles de la Festa Major cobreixen 
a tota la població i totes les edats, és en tot cas una qüestió de gustos. 
La Comissió de Festes ha valorat la conveniència de continuar amb l’espectacle fet per 
gent de Santa Eulàlia i entitats. Això a més serveix per autopromocionar moltes 
activitats del poble. 
 
A la pregunta 3.- Contesta que hi va haver un problema elèctric que era d’ells, i 
Musicalia  va descomptar del preu de l’actuació 500 €. 
 
A la pregunta 4.- Respon que té constància de l’accident que es va produir en el sopar 
dels colors, i que ha parlat amb l’accidentada, però aquesta encara no ha fet la 
reclamació formal dels danys. 
 
A la pregunta 5.- No pot dir exactament les hores que ha fet la brigada, però si que pot 
explicar la feina que comporta la Festa Major, i que en el preu que ells parlen de 
12.000 €, també s’inclou l’Aplec de sant Simple.  
La Festa Major és de dijous a diumenge, la brigada fa tota la neteja cada matí, de tots 
els espais on hi ha hagut festa, i part de la feina que representa la preparació 
d’algunes activitats. 

 
8.- La regidora Maria Bover pregunta: en una carta del 25 d’octubre de 2007 (amb 
registre d’entrada  2962) la diputació de Barcelona comunica a l’ajuntament de Santa 
Eulàlia que ja s’han realitzat els treballs d’anàlisi, disseny i programació del web de 
l’ajuntament, i que donen per finalitzada la seva col·laboració. voldríem saber quan es 
pensa posar en marxa aquesta nova web, ja que l’antiga no està operativa. 
 
La Regidora Anna Arnella li comunica que ja ha informat d’aquesta qüestió en l’apartat 
d’Informació diversa, i que la posada en funcionament serà a principis de desembre. 
 
 
9.- El regidor Miquel Moret  en relació als  riscos laborals i prevenció,  manifesta que 
vist l’estat de les instal·lacions esportives, demano al Sr. Alcalde que: 

 
Ens digui qui és el cap de riscos laborals i prevenció a l’ajuntament, i quina empresa 
l’assessora, se’ns deixi examinar els libres de la documentació de riscos i prevenció, i 
les seves actualitzacions, que obligatòriament ha d’haver-hi, se’ns informi de les 
persones que formen part de l’equip d’avaluació, se’ns permeti examinar els processos 
d’avaluació de cada un dels llocs de treball que té l’ajuntament (pavelló, camp de 
futbol, piscines, local de joves,  brigada d’obres, equip docent, oficines municipals, 
etc.). Volem saber l’avaluació dels riscos per cada lloc de treball, volem conèixer 
l’avaluació de la organització i gestió de la prevenció, volem conèixer les conclusions 
de l’informe. També volem saber: Quins són els representants del treballadors, l’acta 
de constitució del comitè de seguretat i salut, la identitat dels delegats que hagin anat 
a cursos de prevenció de nivell bàsic, i a quins cursos han assistit i també el document 
d’avaluació de riscos, el de planificació de prevenció. També l’explicació de la 
normativa i formació als treballadors; Determinació de reconeixement obligatori de 
salut per a cada lloc de treball; Pla d’emergències; Adquisició i compres; 
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Documentació ( carpeta i registre) de l’article 23 de la llei de prevenció, i elaboració de 
la memòria. 
 
Preguntar a l’alcalde i regidors implicats si algú d’ells disposa de tota aquesta 
documentació, i si estan assabentats de la normativa. 
 
Responent a la pregunta formulada, l’alcalde respon que el responsable de riscos 
laborals és l’enginyer tècnic. 
 
Conclusió: 
 
Degut a totes aquestes mancances, demano al sr. Martí Ferrés, cap de llista del PSC, 
què pensa fer? ja que és el PSC qui té la clau de la governabilitat del nostre 
ajuntament, creiem que no és suficient el dir que ja farem un altre pavelló i que tenim 
un projecte, però mentrestant els equipaments estan fets un desastre i amb elevat risc 
d’accidents. 
 
Volem recordar que a l’anterior legislatura, els vostres socis d’ind-erc no volien posar 
herba artificial al camp de futbol i així ho van dir a la junta directiva, però quan “ciu” li 
va fer veure a vostè que aquesta obra era un dels principals punts del vostre programa 
i que quedàveu en evidència si no el duieu a terme, vareu exigir als vostres socis el 
compliment del compromís i el camp de futbol va tenir herba artificial. D’això se’n diu 
tenir la clau del govern. 
És molt trist que vostè es conformi amb el que li volen donar, quan té la força suficient 
perquè les coses es facin correctament. Potser el que no té és voluntat de fer-les, o 
falta de coratge per exigir-les. Estem parlant de qüestions greus, que posen en perill la 
seguretat de les persones en general, i en particular dels nens i nenes que diàriament 
utilitzen les instal·lacions esportives adscrites a la seva responsabilitat con a regidor 
d’esports.  
Vostès diuen que el seu lema, és “treballar i treballar”. valdria més que diguessin: 
“treball i seguretat”.  
 
Per acabar vull deixar clar que l’únic interès que ens mou al plantejar totes aquestes 
qüestions és el bon funcionament de l’ajuntament, que les coses es facin com cal, 
preveient els riscos i assumint el compromís, que estic segur compartim amb totes les 
forces polítiques, d’una gestió honesta, transparent, eficaç i complidora de les lleis, 
sempre en benefici del ciutadà de Santa Eulàlia.  
 
 
10.- El regidor Andreu Gual manifesta que  des del primer moment se’ns ha dit que la 
planta de compostatge, i com a prova pilot, era subvencionada per part de la 
Generalitat en un 100%.  
El Grup municipal de CIU voldria saber per què s’ha tingut que pagar un estudi 
projecte per la possible implantació de la mateixa en el barri del Serrat?  

El regidor Santi Martí contesta que aquest estudi s’ha fet per tenir el projecte bàsic i 
per poder tramitar la llicència ambiental de la Planta de Compostatge. 

 

11.- El regidor Andreu Gual manifesta que en el Ple anterior es va parlar sobre els 
punts d’emergències, en concret sobre l’ alineació  de les cadenes que això suposava 
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un risc pel vehicles i que es prendrien les mesures adients. I pregunta què s’ha fet al 
respecte. 

El regidor Martí Ferrés, contesta que s’està fent un projecte per condicionar els punts 
d’emergència i prendre les mesures que pertoquin, que estem a l’espera de saber el 
pressupost.   

 

12.- El regidor Andreu Gual manifesta que en el punt de l’ordre del dia d’informació 
diversa el regidor Santi Martí, ha informat de 4 averies d’aigua produïdes a la carretera 
de la Sagrera, en el període de 19 de juliol al 25 de setembre, i creu que n’hi han hagut 
entre 8 i 10 averies. Que també ha informat de l’estat de les canonades però no ha 
donat cap solució. 

 
El regidor Santi Martí li remarca que s’ha demanat pressupost per substituir la 
canonada i que espera resposta en breu. 
 
El regidor Andreu Gual li demana que vol informació d’aquesta obra. 
 
 
 
I a tres quart d’una de la nit s’aixeca la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la 
Secretària accidental, ho certifico.  
 
 
 
La Secretària,                                                                      Vist-i-plau 
         L’Alcalde 


